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2892
UCHWAŁA Nr XXXVII/254/10
Rady Gminy Karsin
z dnia 12 października 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/292/2002 Rady Gminy w Karsinie z dnia 31 maja 2002 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo powstałych inwestycji związanych
z prowadzeniem działalnosci gospodarczej.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.), Rada Gminy
w Karsinie uchwala, co następuje:
§1
Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIX/292/2002
Rady Gminy w Karsinie z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo powstałych inwestycji związanych z prowadzeniem działalnosci
gospodarczej.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Narloch
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2893
UCHWAŁA Nr XLVIII/288/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2011 rok.
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
— od 1m2 powierzchni
0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
— od 1 ha powierzchni
4,15 zł
c) od pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
— od 1 m2 powierzchni
0,35 zł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. /oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 z późn. zm./ oraz
pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011r./M.P. nr 55 poz. 755/ Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych powierzchnia użytkowa - od 1m2
0,66 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej powierzchnia użytkowa - od 1m2
19,55 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
powierzchnia użytkowa - od 1m2
4,27 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni
9,82 zł
e) od pozostałych budynków lub ich części w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni
użytkowej
6,76 zł
f) letniskowych powierzchnia użytkowa - od 1m2
7,06 zł
2) od budowli - procent wartości
2%
3) od gruntów:

§2
1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub
ich części,grunty oraz budowle:
a) zajęte na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem kultury, sportu masowego i rekreacji,
b) zajęte na biblioteki,
c) zajęte na cmentarze i zieleńce,
d) związane z procesem poboru, uzdatniania i magazynowania wody,
e) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków w
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
f) zajęte na składowanie odpadów komunalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mateusz Patejuk

2894
UCHWAŁA Nr XLVIII/289/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10, art. 12 ust. 4 i art. 12b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U.z 2006r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz pkt 3
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011r. (M.P nr 55, poz. 755) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
— powyżej 3,5ton do 5,5ton włącznie
644,00 zł
— powyżej 5,5ton do 9 ton włącznie
1.163,00 zł
— powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.422,00 zł
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
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-nie mniej nié 12 ton - mniej nié 13 ton
-nie mniej nié 13 ton - mniej nié 14 ton
-nie mniej nié 14 ton - mniej nié 15 ton
-nie mniej nié 15 ton
-nie mniej nié 12 ton - mniej nié 17 ton
-nie mniej nié 17 ton - mniej nié 19 ton
-nie mniej nié 19 ton - mniej nié 21 ton
-nie mniej nié 21 ton - mniej nié 23 ton
-nie mniej nié 23 ton - mniej nié 25 ton
-nie mniej nié 25 ton
-nie mniej nié 12 ton - mniej nié 25 ton
-nie mniej nié 25 ton - mniej nié 27 ton
-nie mniej nié 27 ton - mniej nié 29 ton
-nie mniej nié 29 ton - mniej nié 31 ton
-nie mniej nié 31 ton

oå jezdna / osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaéne
dwie osie
134,00 zÛ
185,00 zÛ
505,00 zÛ
710,00 zÛ
trzy osie
185,00 zÛ
318,00 zÛ
649,00 zÛ
846,00 zÛ
1.301,00 zÛ
1.301,00 zÛ
cztery osie i wiâcej
846,00 zÛ
856,00 zÛ
1.336,00 zÛ
2.123,00 zÛ
2.123,00 zÛ

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton
— 342,00 zł

-nie mniej nié 12 ton - mniej nié 18 ton
-nie mniej nié 18 ton - mniej nié 25 ton
-nie mniej nié 25 ton - mniej nié 31 ton
-nie mniej nié 31 ton
-nie mniej nié 12 ton - mniej nié 40 ton
-nie mniej nié 40 ton

inne systemy zawieszenia
osi

185,00 zÛ
506,00 zÛ
710,00 zÛ
1.607,00 zÛ
318,00 zÛ
649,00 zÛ
846,00 zÛ
1.301,00 zÛ
2.023,00 zÛ
2.023,00 zÛ
856,00 zÛ
1.338,00 zÛ
2.123,00 zÛ
2.812,00 zÛ
2.812,00 zÛ

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton:

oå jezdna / osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaéne
dwie osie
271,00 zÛ
343,00 zÛ
719,00 zÛ
1.813,00 zÛ
trzy osie
1.598,00 zÛ
2.212,00 zÛ

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
— 270,00 zł

-nie mniej nié 12 ton - mniej nié
18 ton
-nie mniej nié 18 ton - mniej nié
25 ton
-nie mniej nié 25 ton
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— 16061 —

inne systemy zawieszenia
osi

51,00 zÛ
618,00 zÛ
1.181,00 zÛ
2.173,00 zÛ
2.173,00 zÛ
2.812,00 zÛ

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego

oå jezdna / osie jezdne
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaéne
jedna oå
134,00 zÛ
227,00 zÛ
409,00 zÛ

inne systemy
zawieszenia osi

35,00 zÛ
409,00 zÛ
721,00 zÛ
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-nie mniej nié 12 ton - mniej nié
28 ton
-nie mniej nié 28 ton - mniej nié
33 ton
-nie mniej nié 33 ton - mniej nié
38 ton
-nie mniej nié 38 ton
-nie mniej nié 12 ton - mniej nié
38 ton
-nie mniej nié 38 ton

dwie osie
271,00 zÛ
788,00 zÛ
1.091,00 zÛ
1.475,00 zÛ

398,00 zÛ
1.091,00 zÛ
1.657,00 zÛ
2.173,00 zÛ

trzy osie
868,00 zÛ
1.210,00 zÛ

1.210,00 zÛ
1.644,00 zÛ

§3

7) autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
— mniejszej niż 30 miejsc - 1.718,00 zł
— równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.173,00 zł
§2
1) 1. Stawki podatku od środków transportowych ustalone
w § 1 pkt 1,3,5 i 7 obniża się o 5%, jeżeli pojazd jest wyposażony w katalizator spalin lub instalację gazową.
2) Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy silnikowe wykorzystane na potrzeby związane
z oświatą i ochroną przeciwpożarową.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mateusz Patejuk

2895
UCHWAŁA Nr XLVIII/290/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 18a ust. 1 i art. 19
pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami/oraz pkt 4 lit. f obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r./
M.P. nr 55 poz. 755/Rada Gminy uchwala, co następuje:

2) Inkasentami opłaty od psów ustanawia się sołtysów.
3) Opłata od posiadania psów płatna jest w terminie do
31 maja 2011r.
4) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30%
pobranych wpływów.

§1

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Ustala się opłatę od posiadania psów na 2011r. w wysokości 18,00 zł od każdego psa rocznie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4

§2

Przewodniczący Rady
Mateusz Patejuk

1) Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
2896
UCHWAŁA Nr XLVIII/291/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1
lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych/t.j. Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 z
późn.zm./ oraz pkt 4 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. /M.P. nr
55, poz. 755/ Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§1
Ustala się następujące stawki opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach turystycznych,wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Gminy Koczała, ustalonych
odrębną uchwałą Rady Gminy Koczała jako miejscowości
posiadające korzystne właściwości klimatyczne,walory
krajobrazowe oraz warunki umoźliwiające pobyt osób w
tych celach za każdy dzień pobytu w wysokości:
1) od dzieci i młodzieży do lat 15
1,00 zł
2) od pozostałych osób
1,95 zł
§2
1) Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2) Inkasentami opłaty miejscowej ustanawia się sołtysów i
dysponentów ośrodków wczasowych oraz dla Ośrodka
Wczasowego „BOBOW” Sp. z o.o. w Dyminie Panią
Annę Klebeko.
3) Opłatę miejscową należy regulować u inkasentów z

góry za cały okres pobytu w miejscowościach, o których
mowa w § 1, najpóźniej następnego dnia po przybyciu.
4) Zainkasowane kwoty opłaty miejscowej inkasenci
obowiązani są przekazać do Urzędu Gminy do 10-go
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień
do dnia 28 grudnia.
5) Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie za inkaso w
wysokości 30% wpływów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Mateusz Patejuk

2897
UCHWAŁA Nr XLVIII/292/10
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 1591 z późn.zm./oraz art. 15 ust. 1 i 19 pkt 1 lit.a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych/t.j. Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 z późn. zm./
oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30
lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P.nr 55, poz. 755/
Rada Gminy uchwala, co następuje:

2) Inkasentami opłaty targowej ustanawia się sołtysów.
3) Zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasenci zobowiązani są przekazać do Urzędu Gminy do 10 każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do dnia
28 grudnia.
4) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30%
pobranych opłat.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie
Gminy Koczała w 2011r.
1) przy sprzedaży produktów rolnych i spożywczych
15 zł
2) przy sprzedaży artykułów przemysłowych
20 zł

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

§2

Przewodniczący Rady
Mateusz Patejuk

1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2898
UCHWAŁA Nr XLIII/258/10
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 6131)), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami2)) oraz pkt 1 i 2
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§1
Określa się następującą wysokość stawek podatku od
nieruchomości, należnego od osób fizycznych i prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, wymienionych w art. 3 ust. 1 powołanej
na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
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darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł. od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,06 zł. od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,25 zł. od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby
mieszkalne – 0,60 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,12 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,73 zł. od 1m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,61 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) od budowli wykorzystywanych do zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – 0,01% 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:
1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte wyłącznie na
cele mieszkalne emerytów i rencistów samotnie mieszkających;

2) grunty emerytów i rencistów przekazane im na własność w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym osób fizycznych;
4) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej w formie bibliotek, domów kultury i świetlic.
§3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§4
Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała
Nr XXXI/195/09 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U.
Woj. Pom. z dnia 11 stycznia 2010 r. Nr 4, poz. 83).
§5
Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Kwidzyn oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady
Henryk Ordon

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002r. 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 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. 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. 322, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

2899
UCHWAŁA Nr XLVIII/335/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/251/09 Rady Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 218
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 90 ust. 1a,
2b,2c,2d, i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się zmienić Uchwałę Nr XXXVI/251/09 Rady

Gminy Lipusz z dnia 15 października 2009r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Lipusz dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w następujący sposób:
— W § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
a) Dotacja może być wydatkowana na cele określone
w § 3.
b) Na dokumentach finansowych potwierdzających
wydatki, które zostały sfinansowane z udzielonej
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dotacji z budżetu Gminy Lipusz należy umieścić
opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji udzielonej z budżetu Gminy Lipusz w kwocie
……… słownie: …………………zł”.
c) Rozliczenia rocznego wydatków bieżących organ
prowadzący niepubliczne przedszkole powinien
dokonać w formie pisemnej w terminie do 20
stycznia roku następnego na druku stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

Zaãàcznik
do uchwaÛy nr XLVIII/335 /2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 paçdziernika 2010 r.
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach otrzymanej dotacji w ……………roku
L.p.

Rodzaje wydatków finansowanych
w ramach otrzymanej dotacji

Wysokoåá poniesionych wydatków
w ramach otrzymanej dotacji

1.
2.
3.
.........

OgóÛem:
Kwota dotacji
przekazanej:
Kwota
niewykorzystanej
dotacji:

2900
UCHWAŁA Nr XLVIII/339/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Lipusz na rok 2011
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 2010 r. Nr 95, poz. 613 wraz z późn.
zmianami/oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP Nr 55,
poz. 755) Rada Gminy Lipusz po zasięgnięciu opinii swych
komisji stałych uchwala, co następuje:

§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,74 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
- 4,15 zł.
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni - 0,23 zł.
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d) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
- 0,41 zł.
e) letniskowych od 1 m2 powierzchni - 0,41 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,64 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,43 zł.
— związanych z działalnością gospodarczą
w branży handlowej poza miejscowością Lipusz
do 40 m2 powierzchni użytkowej - 9,72 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 9,58 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł.
e) znajdujących się na działkach letniskowych od
1 m2 powierzchni użytkowej - 7,06 zł.
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,15 zł.
g) pozostałych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,15 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.

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 za
1 m2 powierzchni - 4,00 zł.
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) od innych zwierząt gospodarskich lub 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 - 1,93 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 ustala się w wysokości 6% od zainkasowanych
kwot.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej ustala się
w wysokości 25,00 zł. od jednego targu.

§4

§8

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 miesiąca
następującego po miesiącu, w którym właściciel
nabył psa

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 2011 roku
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer
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UCHWAŁA Nr XLVIII/343/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10, art. 12b,
art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P.
z 2010 r. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy Lipusz uchwala, co
następuje:
§1
1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, 740,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie, 900,00 zł
c) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton 1 070,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.590,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, wynoszą jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 560,00 zł
6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, wynoszą jak w załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc, 770,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1.270,00 zł
2. Nie wprowadza się innych zwolnień poza wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2011 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Wawer

Zaáącznik nr 1
do Uchwaáy Rady Gminy Lipusz
Nr XLVIII/343/2010
z dnia 26.10.2010 r.

Stawki podatku dla samochodów ciĊĪarowych
o dopuszczalnej masie caákowitej równej lub wyĪszej niĪ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
caákowita (w tonach):
Lp.
nie mniej niĪ

mniej niĪ

Stawka podatku (w záotych)
oĞ jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaĪne

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

1.
12

16

1 390

1 750
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16

1 540

1 910

trzy osie

2.
12

25

25

2 290

2 660

2 340

2 760

cztery osie i wiĊcej

3.
12

16

2 290

2 660

16

29

2 440

2 760

2 660

2 850

29

Zaáącznik nr 2
do Uchwaáy Rady Gminy Lipusz
Nr XLVIII/343/2010
z dnia 26.10.2010 r.

Stawki podatku dla ciągników siodáowych i balastowych
przystosowanych do uĪywania áącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie caákowitej zespoáu pojazdów równej
lub wyĪszej niĪ 12 ton

Lp.

Liczba osi
i dopuszczalna masa caákowita
zespoáu pojazdów:
ciągnik siodáowy/balastowy
+ naczepa/przyczepa (w tonach):

nie mniej niĪ

mniej niĪ

Stawka podatku (w záotych)

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

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

1.
12

31

1 810

1 850

31

36

2 070

2 200

2 100

2 440

36

trzy osie

2.
12
36

36

1 910

2 200

2 440

2 850
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Zaáącznik nr 3
do Uchwaáy Rady Gminy Lipusz
Nr XLVIII/343/2010
z dnia 26.10.2010 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które áącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masĊ caákowitą równą lub wyĪszą niĪ 12 ton

Lp.

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

nie mniej niĪ

mniej niĪ

Stawka podatku (w záotych)

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

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

jedna oĞ

1.
12

18

600

690

18

25

660

740

840

900

25

dwie osie

2.
12

28

840

920

28

33

880

1190

33

38

1 190

1 740

1 620

2 200

38

trzy osie

3.
12

38

38

1 030

1 390

1 330

1 810

2902
UCHWAŁA Nr XLIII/297/2010
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Działkowej położonej we wsi Wda.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lubichowo uchwala,
co następuje:
§1
Do istniejącej we wsi Wda ulicy Działkowej włącza się
grunty do końca działki nr 427, działkę gminną nr 488,
KW GD1A/00034374/6, o powierzchni 0,2400 ha oraz działkę nr 489/33, KW 28964, o powierzchni 0,1982 ha i ustala
się przebieg tej ulicy zgodnie z załącznikiem graficznym
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lubichowo
Czesław Cichocki
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2903
UCHWAŁA Nr XXXVI/299/10
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego
za 2011 rok na obszarze Gminy Miłoradz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami)
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę do
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Miłoradz
w 2011 r. na kwotę 36,00 zł za 1 dt.

2904
UCHWAŁA Nr XXXVI/300/10
Rady Gminy w Miłoradzu
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Na podstawie art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(jednolity tekst z 2010 r. Dz. U.Nr 95 poz. 613, z późniejszymi zmianami),art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP nr 55 poz. 755)
Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2011
roku wynoszą:
1. od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków pow. użyt. za 1 m2
- 0,78 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych pow. za 1 ha - 4,15 zł,
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
pow. użyt. za 1 m2 - 0,28 zł,
2. od budynków lub ich części:
a) od budynków mieszkalnych pow. użyt. za 1 m2 0,67 zł,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej pow. użyt. za 1 m2 20,00 zł,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifkowanym materiałem siewnym pow. użyt. za 1 m2
- 9,82 zł,
d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pow. użyt. za 1 m2 4,27 zł,
e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego pow. użyt. za 1 m2 - 5,20 zł,
3. od budowli – 2% ich wartości,
4. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do poboru
i przesyłania wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich wartości.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki oraz ich części związane z kultem religijnym,
budynki lub części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług medycznych, budynki
i ich części związanych z prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej oraz budynki i ich części związane
z przechowywaniem sprzętu strażackiego.
2. Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.Nr 95 poz. 613
z późn. zm.).
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§3

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska
2905

UCHWAŁA Nr XXXVI/301/10
Rady Gminy Miłoradz
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.Nr 95
poz. 613, z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2011 r. (MP nr 55 poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. Rada Gminy Miłoradz uchwala,
co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 980,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.280,00 zł,
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t – stawki
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.320,00 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej 12 ton:
a) do 36 ton bez względu na liczbę osi jezdnych
– 2.170,00 zł,

b) powyżej 36 ton stawki określa załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – 270,00 zł,
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 880,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.040,00 zł.
§2
Zwolnienia z podatku od środków transportowych
zachowuje się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska
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Zaãàcznik nr 1
do uchwaÛy nr XXXVI/301/10
Rady Gminy MiÛoradz
z dnia 22 paçdziernika 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciâçarowych
o dopuszczalnej masie caãkowitej równej lub wyçszej niç 12 ton
Dopuszczalna masa
caÛkowita (w tonach)

Stawki podatku (w zÛotych)

nie mniej nié

mniej
nié

1

2

12
13
14
15

13
14
15

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaéne
3

inne systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
4

1 270
1 380
1 510
1 640

1 270
1 380
1 510
1 640

1 510
1 640
1 760
1 880
2 000
2 130
cztery osie i wiácej
1 880
2 000
2 130
2 260
2 370

1 510
1 640
1 760
1 880
2 000
2 130

dwie osie

trzy osie
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1 880
2 000
2 130
2 300
2 370

Zaãàcznik nr 2
do uchwaÛy nr XXXVI/301/10
Rady Gminy MiÛoradz
z dnia 22 paçdziernika 2010 r.
Stawki podatku od ciàgnika siodãowego lub balastowego przystosowanego do uçywania ãàcznie
z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej zespoãu pojazdów powyçej 36 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
caÛkowita zespoÛu pojazdów: cißgnik
siodÛowy + naczepa, cißgnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

nie mniej nié

1

Stawki podatku(w zÛotych)

mniej
nié

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

2
dwie osie

36

36
40

trzy osie
40

3

inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
4

2 290

2 290

2 290
2 410

2 290
2 410
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Zaãàcznik nr 3
do uchwaÛy nr XXXVI/301/10
Rady Gminy MiÛoradz
z dnia 22 paçdziernika 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadajà masâ caãkowità
równà lub wyçszà niç 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wyãàcznie z dziaãalnoåcià rolniczà
prowadzonà przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa
caÛkowita zespoÛu pojazdów
naczepa, przyczepa + pojazd
silnikowy /w tonach/

Stawki podatku(w zÛotych)

nie mniej nié

mniej
nié

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaéne
3
jedna oå
1 010
1 120
1 290
dwie osie
1 120
1 290
1 390
1 510
trzy osie
1 290
1 550

inne systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
4
1 010
1 120
1 290
1 120
1 290
1 390
1 600
1 290
1 550

2906
UCHWAŁA Nr XXXVI/302/10
Rady Gminy w Miłoradzu
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art.
18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010
r. Dz. U.Nr 95 poz. 613, z późniejszymi. zmianami) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP nr 55 poz. 755)
Rada Gminy Miłoradz uchwala, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.

§1

§5

Wysokość opłaty od posiadania psów na 2011 rok wynosi 25,00 zł od pierwszego psa, a za drugiego i kolejne
psy wynosi 15,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§3
Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo
bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego
na rachunek gminy lub w kasie urzędu, a w przypadku
powstania obowiązku opłaty w ciągu roku – w terminie
14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty.
§4

§2
Zachowuje się zwolnienia zgodnie z art. 18a ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi
zmianami).

Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa - Rzoska
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2907
UCHWAŁA Nr XLI/181/2010
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 23 lutego 2010 r.

zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241) oraz art. 90f w związku z art. 90m i art. 90n ust.
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280 i Nr 181, poz. 1202, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009
r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705) uchwala się, co następuje:

Ostaszewo z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Ostaszewo w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Maksymalna, miesięczna, wysokość stypendium jest
uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie
ucznia i wynosi:
a) 105 zł - gdy dochód miesięczny na członka rodziny
ucznia nie przekracza 100 zł,
b) 90 zł - gdy dochód miesięczny na członka rodziny
ucznia zawiera się w przedziale od 101 zł do 200 zł,
c) 75 zł - gdy dochód miesięczny na członka rodziny ucznia zawiera się w przedziale od 201 zł do
351 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§1

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Warnke

W załączniku do uchwały nr LVI/193/2006 Rady Gminy

2908
UCHWAŁA Nr LV/74/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

5)

6)

§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m2
powierzchni użytkowej
0,55 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem pkt 3-4 – od
1m2 powierzchni użytkowej
18,71 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni
użytkowej
9,82 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-

7)

8)

9)

czeń zdrowotnych — od 1 m 2 powierzchni użytkowej
4,27 zł
od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,37 zł
od budowli – od wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
2%
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni
0,75 zł
od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni
4,15 zł
od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2
powierzchni
0,33 zł
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
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1) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach
gospodarstw rolnych, związanych z prowadzeniem wyłącznie działalności rolniczej w tych gospodarstwach,
2) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele publicznej ochrony przeciwpożarowej,
3) budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę oraz służące do zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych
w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
będących w posiadaniu podmiotów działających na
podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy

Pruszcz Gdański na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2909
UCHWAŁA Nr LV/75/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

30 czerwca roku kalendarzowego, płaci opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

Należność z tytułu opłaty od posiadania psów płatna
jest do kasy lub na rachunek bankowy Gminy albo u inkasenta.

§1

§4

Wprowadza się opłatę od posiadania psów według
stawki rocznej 20,00 zł od każdego psa.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1. Opłata określona w § 1 płatna jest z góry, bez wezwania,
w terminie do 31 marca lub w terminie 14 dni od daty
wejścia w posiadanie psa.
2. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie po dniu

§3

§5

Przewodniczący Rady
Józef Witek

2910
UCHWAŁA Nr LV/76/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Określa się wysokość stawek w podatku od środków
transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
— wiek pojazdu do 10 lat
658,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
740,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— wiek pojazdu do 10 lat
1.092,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.224,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:
— wiek pojazdu do 10 lat
1.308,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.480,00 zł
2. od samochodów cięzarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie załkowitej i liczbie osi:
a) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 15 ton
888,00 zł
— od 15 ton i więcej
922,00 zł
b) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 19 ton
902,00 zł
— od 19 ton a poniżej 23 ton
1.078,00 zł
— od 23 ton i więcej
1.332,00 zł
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c) cztery osie i więcej
— od 12 ton a poniżej 27 ton
1.012,00 zł
— od 27 ton a poniżej 29 ton
1.362,00 zł
— od 29 ton i więcej
2.310,00 zł
od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i
liczbie osi:
a) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 15 ton
1.080,00 zł
— od 15 ton i więcej
1.498,00 zł
b) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 19 ton
1.134,00 zł
— od 19 ton a poniżej 23 ton
1.546,00 zł
— od 23 ton i więcej
1.882,00 zł
c) cztery osie i więcej
— od 12 ton a poniżej 27 ton
1.246,00 zł
— od 27 ton a poniżej 29 ton
1.966,00 zł
— od 29 ton i więcej
2.822,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7 ton włącznie:
— wiek pojazdu do 10 lat
1.292,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.456,00 zł
b) powyżej 7 ton a poniżej 12 ton:
— wiek pojazdu do 10 lat
1.524,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.714,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 25 ton
1.076,00 zł
— od 25 ton a poniżej 31 ton
1.432,00 zł
— od 31 ton i więcej
1.688,00 zł
b) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 40 ton
1.792,00 zł
— od 40 ton i więcej
2.058,00 zł
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 i liczbie
osi:
a) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 25 ton
1.190,00 zł
— od 25 ton a poniżej 31 ton
1.792,00 zł
— od 31 ton i więcej
2.182,00 zł
b) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 40 ton
2.148,00 zł
— od 40 ton i więcej
2.826,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton a poniżej 12 ton
— wiek pojazdu do 10 lat
810,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
880,00 zł
od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie
osi:

a) jedna oś
— od 12 ton a poniżej 25 ton
594,00 zł
— od 25 ton i więcej
716,00 zł
b) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 28 ton
896,00 zł
— od 28 ton a poniżej 38 ton
1.018,00 zł
— od 38 ton i więcej
1.366,00 zł
c) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 38 ton
934,00 zł
— od 38 ton i więcej
1.132,00 zł
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów i liczbie osi:
a) jedna oś
— od 12 ton a poniżej 25 ton
660,00 zł
— od 25 ton i więcej
774,00 zł
b) dwie osie
— od 12 ton a poniżej 28 ton
1.074,00 zł
— od 28 ton a poniżej 38 ton
1.540,00 zł
— od 38 ton i więcej
2.028,00 zł
c) trzy osie
— od 12 ton a poniżej 38 ton
1.190,00 zł
— od 38 ton i więcej
1.530,00 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc:
— wiek pojazdu do 10 lat
930,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc:
— wiek pojazdu do 10 lat
1.634,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
1.836,00 zł
§2
Ponadto określa się stawki podatku od środków transportowych:
1. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton określonych w § 1 pkt 1, związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) powyżej 3.5 tony do 5,5 tony włącznie:
— wiek pojazdu do 10 lat
329,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
370,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
— wiek pojazdu do 10 lat
546,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
612,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton:
— wiek pojazdu do 10 lat
654,00 zł
— wiek pojazdu powyżej 10 lat
740,00 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
po jej uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek
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UCHWAŁA Nr XXXIX/357/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów
z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy Pszczółki.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U.z
2010r, Nr 95, poz. 613 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r o podatku rolnym (T.J. Dz. U. z 2006r
Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U.z 2002r. Nr
200, poz. 1682 ze zmianami), art. 8, ust. 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r,Nr
225, poz. 1635 ze zmianami) i art. 9, art. 28 § 4, art. 47 §
4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa
(t.j.Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy
Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
1)
2)
3)
4)
5)

Zarządza się pobór w drodze inkasa:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
podatku rolnego od osób fizycznych,
podatku leśnego od osób fizycznych
opłaty skarbowej,
opłaty targowej.
§2

1. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych
do pobierania podatków i opłat określonych w § 1
pkt 1,2,3,5:
1) w sołectwie Pszczółki - sołtys Pani Wiesława Zbroszczyk, zam. Pszczółki, ul. Ogrodowa 1,
2) w sołectwie Skowarcz - sołtys Pan Jan Guszkowski,
zam. Skowarcz ul.Gdańska 76,
3) w sołectwie Różyny - sołtys Pan Sławomir Piskorz,
zam. Różyny ul.Gdańska 57B,
4) w sołectwie Kolnik - sołtys Pan Józef Węsierski, zam.
Kolnik ul.Leszczynowa 12,
5) w sołectwie Rębielcz - sołtys Pan Piotr Nowomiejski
zam. Rębielcz 24,
6) w sołectwie Żelisławki - sołtys Pan Roman Czaja,
zam. Żelisławki 29A/1,
7) w sołectwie Ulkowy - sołtys Pan Jan Wawrzyniak,
zam. Ulkowy 29,
8) w sołectwie Kleszczewko - sołtys Pan Józef Soból,
zam. Kleszczewko 31A,
9) w sołectwie Ostrowite - sołtys Pani Marzena Brzeska,
zam. Ostrowite 5A
2. Ustala się inkasenta - Panią Barbarę Mróz - referenta
ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy do poboru
opłaty skarbowej.
3. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.
4. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania
kwot podatków i opłat wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi oraz opłatami prolongacyjnymi.
5. Poboru należności dokonuje się przez cały rok budże-

towy z wykorzystaniem kwitariusza K-103. Kwitariusze
wydawane są przez Urząd Gminy i po wykorzystaniu
podlegają rozliczeniu. Na koniec roku roku budżetowego wszystkie kwitariusze będące w dyspozycji inkasentów są zwracane do Urzędu Gminy w Pszczółkach.
6. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 5 dni
kalendarzowych wpłacić na rachunek bankowy Urzędu
Gminy. Za pierwszy dzień uznaje się datę pobrania
należności. Jeżeli piąty dzień przypada na dzień wolny
od pracy, to pobrane należności inkasent zobowiązany
jest wpłacić ostatniego dnia roboczego przed upływem
piątego dnia.
7. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
nie wyklucza możliwości uiszczania tych należności
przez podatników w kasie urzędu lub na rachunek
bankowy.
§3
Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości
6% od pobranych i wpłaconych w terminie, o którym
mowa w § 2 ust. 6 kwot.
§4
Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dokonywana
będzie kwartalnie, do 25 dnia miesiąca następującego
po zakończeniu kwartału. Wyjątkiem jest wypłata za IV
kwartał, która to będzie następowała do końca grudnia
roku budżetowego, z tytułu pobranych i wpłaconych na
rachunek urzędu kwot w okresie od 1 października do
10 grudnia. Rozliczenie pobranych i wpłaconych kwot w
okresie od 11 do 31 grudnia danego roku nastąpi łącznie
z rozliczeniem I kwartału roku następnego.
§5
Traci moc Uchwała Nr VI/55/07 Rady Gminy Pszczółki z
dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów w gminie Pszczółki i wynagrodzenia dla inkasentów
z tytułu podatkow i innych opłat stanowiących dochody
gminy Pszczółki.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pszczółki.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Jolanta Przyłucka
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UCHWAŁA Nr XLVIII/341/10
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.
1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007r. Nr 48,poz. 327 i Nr 138, poz. 974 „ i Nr 173,poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 i Nr 157,poz 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675)”) oraz 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, Nr 191,poz. 1412,Nr
245,poz. 1775 i Nr 249,poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz.
747 „z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620)” Rada Gminy
Ryjewo uchwala, co następuje:

2010 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2010 r. Nr 76, poz. 960 z kwoty
37,64 zł do kwoty 35,46 zł za 1 kwintal żyta, przyjmując tę
wysokość jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy na 2011 rok.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ryjewie
oraz w miejscach publicznych na terenie gminy Ryjewo i
ma zastosowanie do zobowiązań podatkowych w podatku
rolnym w roku 2011.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima

§1
Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października

2913
UCHWAŁA Nr L/359/10
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.
1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009r. Nr 157
poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz. U. z 2010r.
Nr 28 poz. 146; Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675) oraz art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), oraz pkt 1 i
2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz.
755) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków - 0,75 zł
b) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,15 zł
c) od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł
2) od budynków lub ich części:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 19,00 zł
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł
e) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
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publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł
f) od 1m2 powierzchni użytkowej domków letniskowych - 7,06 zł
g) od 1m2 garaży trwale związanych z gruntem 5,70 zł
3) od budowli 2% ich wartości
§2
Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189
3000 0010, przez pocztę lub u sołtysa.

§4
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/277/09 Rady Gminy
w Rzeczenicy z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Rzeczenica
Zygmunt Wilczyk

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

2914
UCHWAŁA Nr L/360/10
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;
Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.
1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz. U. z 2010r. Nr 28
poz. 146; Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675), oraz art. 15 ust.
1 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613), oraz pkt 4 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Rzeczenica
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze
Gminy Rzeczenica w następujących wysokościach:
1) za sprzedaż towaru z wózka, kosza, skrzynki lub z ręki
- 25,00 zł
2) za sprzedaż towaru z samochodu osobowego oraz
przyczep samochodowych, ciągnikowych oraz
z wozów konnych - 30,00 zł

3) za sprzedaż towaru z samochodu dostawczego 35,00 zł
§2
Opłata targowa płatna jest na rachunek budżetu Gminy
w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10,
przez pocztę, u upoważnionego pracownika Gminnego
Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy
– Pana Wacława Kaczyńskiego (w miejscowości Rzeczenica), w pozostałych miejscowościach u sołtysa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/280/09 Rady Gminy
w Rzeczenicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stawek
opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenica.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Rzeczenica
Zygmunt Wilczyk
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UCHWAŁA Nr L/361/10
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;
Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420; Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.
1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; Dz. U. z 2010r. Nr 28
poz. 146; Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675) oraz art. 10 art.
12 ust. 4 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (T.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613), oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755), oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011r. (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy Rzeczenica
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Rzeczenica:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - jak w załączniku Nr 6 do
niniejszej uchwały,
7) od autobusów - jak w załączniku Nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy dowożące dzieci do szkół, oraz pojazdy wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową.
§3
Podatek od środków transportowych płatny jest na
rachunek budżetu Gminy w BS Człuchów Nr 02 9326 0006
0030 5189 3000 00 10, lub przez pocztę.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§5
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/279/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Rzeczenica
Zygmunt Wilczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 149

Poz. 2915

— 16082 —

ZaÛßcznik Nr 1 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie caãkowitej powyçej 3,5 tony
i poniçej 12 ton :
dopuszczalna masa caÛkowita pojazdu (w tonach)
powyéej
do
3,5
5,5 wÛßcznie
5,5
9 wÛßcznie
9
poniéej 12

stawka podatku w zÛotych
709,80
997,50
1260,00

ZaÛßcznik Nr 2 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od samochodów ciâçarowych o dopuszczalnej masie caãkowitej równej lub wyçszej
niç 12 ton :
Liczba osi i dopuszczalna
masa caÛkowita (w tonach)
nie mniej nié
mniej nié

dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
cztery osie i wiácej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnyc

1.417,50
1.470,0
1.522,50
1.575,00

1.417,50
1.470,00
1.522,50
1.575,00

1.680,00
1.732,50
1.785,00
1.837,50
1.890,00
1.942,50

1.680,00
1.732,50
1.785,00
1.837,50
1.890,00
1.942,50

1.680,00
1.732,50
1.785,00
1.837,50
1.890,00

1.680,00
1.732,50
1.785,00
2.604,00
2.604,00

ZaÛßcznik Nr 3 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uçywania ãàcznie
z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej zespoãu pojazdów od 3,5 tony i poniçej 12
ton :
dopuszczalna masa caÛkowita (w tonach)
od
poniéej
3,5
12

stawka podatku w zÛotych
420,00
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ZaÛßcznik Nr 4 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od ciàgników siodãowych i balastowych przystosowanych do uçywania ãàcznie
z naczepà lub przyczepà o dopuszczalnej masie caãkowitej zespoãu pojazdów równej lub wyçszej niç
12 ton :
Liczba osi i dopuszczalna masa caÛkowita
zespoÛu pojazdów: cißgnik siodÛowy +
naczepa, cißgnik balastowy + przyczepa (w
tonach
nie mniej nié
mniej nié

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

Stawka podatku w zÛotych

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25
31

840,0
892,50
945,00
1.499,40

840,00
892,50
976,50
2.058,00

do 36 ton wÛßcznie
40

1.323,00
1.323,00
1.830,15

1.830,15
1.830,15
2.705,85

ZaÛßcznik Nr 5 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà
masâ caãkowità od 7 ton i poniçej 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wyãàcznie z dziaãalnoåcià rolniczà
prowadzonà przez podatnika podatku rolnego :
dopuszczalna masa caÛkowita ( w tonach)
nie mniej nié
mniej nié
17
12

stawka podatku w zÛotych
1.155,00

ZaÛßcznik Nr 6 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które ãàcznie z pojazdem silnikowym posiadajà dopuszczalnà
masâ caãkowità równà lub wyçszà niç 12 ton, z wyjàtkiem zwiàzanych wyãàcznie z dziaãalnoåcià
rolniczà prowadzonà przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa caÛkowita
zespoÛu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej nié
mniej nié

jedna oå
12
18
25
dwie osie
12

Stawka podatku w zÛotych

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

1.155,00
1.207,50
1.260,00

1.155,00
1.207,50
1.260,00

28

1.207,50

1.207,5
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33
do 36 ton wÛßcznie
38

1.312,50
1.365,00
1.417,50
1.417,50

1.312,50
1.371,30
1.417,50
1.804,95

do 36 ton wÛßcznie
38

1.470,00
1.522,50
1.470,00

1.470,00
1.522,50
1.470,00

ZaÛßcznik Nr 7 do uchwaÛy Nr L/361/10 Rady
Gminy Rzeczenica z dnia 29 paçdziernika 2010r.
Stawki podatku od autobusów:
Liczba miejsc
mniej nié równej lub wyészej
30
30

stawka podatku w zÛotych
1.470,00
1.575,00

2916
UCHWAŁA Nr L/362/10
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Rzeczenica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz.
U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.
U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;
Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 6 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (T.j.: Dz.
U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199; Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747;
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z
2009r. Nr 56 poz. 458), oraz komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960) Rada
Gminy Rzeczenica uchwala co następuje:
§1
Obniża się określoną cenę 1 q żyta ogłoszoną w komu-

nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010 roku
(M.P. Nr, poz. ) z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 35,00 zł
za 1 q przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na terenie Gminy Rzeczenica.
§2
Podatek rolny płatny jest na rachunek budżetu Gminy
w BS Człuchów Nr 02 9326 0006 0030 5189 3000 00 10,
przez pocztę lub u sołtysa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
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UCHWAŁA Nr XXXVII/255/2010
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) Rada Gminy w Smętowie Granicznym
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,55 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż
wymieniona w lit. b - 14,75 od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,60 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego
- 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) od budowli 2%wartości,
6) od 1m2 powierzchni gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego
- 0,12 zł
7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne - 3,00 zł.
§2
1) Podatki płatne w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych pobiera się w drodze inkasa
przez sołtysów.
2) Niezależnie od ustaleń określonych w ust. 1 osoby
fizyczne mogą płacić zobowiązanie pieniężne na rachunek Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym w Banku
Spółdzielczym Smętowo Gr. Nr 19 8343 0008 0000 0244
2000 0003.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od roku podatkowego
2011.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kulczyński

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie regulacji wdrożenia
dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
trans-portu kombinowanego towarów między państwami
człon-kowskimi (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 Rzeczypospolitą Polską człoknowstwa w
Unii Europejskiej.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2010
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z
2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
w Smętowie Granicznym uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków trans-

portowych na rok 2011 dla Gminy Smętowo Graniczne:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie - 561,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 765,00 zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 904,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
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a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton - 1.335,00
zł
— od 14 ton włącznie i więcej - 1.350,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton - 1.225,00
zł
— od 23 ton włącznie i więcej - 1.326,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton - 1.327,00
zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton - 1.620,00
zł
— od 29 ton włącznie i więcej - 2.134,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 14 ton - 1.335,00
zł
— od 14 ton włącznie i więcej - 1.519,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 23 ton - 1.335,00
zł
— od 23 ton włącznie i więcej - 1.918,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton - 1.335,00
zł
— od 25 ton włącznie do poniżej 29 ton - 2.017,00
zł
— od 29 ton włącznie i więcej - 2.827,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) od 3,5 tony do poniżej 5,5 ton - 561,00 zł
2) od 5,5 tony włącznie do poniżej 9 ton - 765,00 zł
3) od 9 ton włącznie do poniżej 12 ton - 904,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 1.689,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej - 1.697,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 1.597,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej - 2.127,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 31 ton 2.066,00 zł
— od 31 ton włącznie i więcej - 2.185,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton 2.100,00 zł
— od 40 ton włącznie i więcej - 2.827,00 zł
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników
podatku rolnego: 254,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników
podatku rolnego:
1) o zawieszeniu pneumatycznym lub uznanym za
równoważne
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 239,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej - 437,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 904,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej - 1.482,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 873,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej - 1.221,00 zł
2) o innym rodzaju zawieszenia
a) o liczbie osi jedna:
— od 12 ton włącznie do poniżej 25 ton 389,00 zł
— od 25 ton włącznie i więcej - 692,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.579,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej - 2.066,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
— od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton 1.154,00 zł
— od 38 ton włącznie i więcej - 1.579,00 zł
7. Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 702,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.540,00 zł
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXX/204/2009 Rady Gminy
w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz.
Woj. Pom. Nr 169, poz. 3270).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kulczyński

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
trans-portu kombinowanego towarów między państwami
człon-kowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999 r.).
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UCHWAŁA Nr XXXVII/259/2010
Rady Gminy Smętowo Graniczne
z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów
na terenie Gminy Smętowo Graniczne na 2011 rok.

Na podstawie art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr
251, poz. 1847, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 93 poz. 585, Nr 116
poz. 730) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:
a) od jednego psa - w wysokości 30,00 zł.
b) od każdego następnego psa (drugi, trzeci, czwarty,
piąty) - w wysokości 30,00 zł.
c) od szóstego psa - w wysokości 60 zł.
d) od siódmego psa - w wysokości 60 zł.
e) od ósmego psa - w wysokości 100 zł.
f) od dziewiątego psa - w wysokości 100 zł.
g) od dzięsiątego i kolejnych psów - w wysokości
150 zł.
2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego, opłatę pobiera się w
połowie stawki określonej w ust. 1.

1. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów, które są
zaczipowane oraz zaszczepione przeciw wściekliźnie.
Zabiegi te muszą być odpowiednio udokumentowane.
2. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów od dozorców
lub strażników mienia, którym pies służy pomocą przy
wykonywaniu pracy.
3. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów nabytych
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, których nabycie
zostanie odpowiednio udokumentowane.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje
z tytułu posiadania jednego psa w danym gospodarstwie domowym.
§4
Traci moc uchwała Nr XXX/205/2009 Rady Gminy
w Smętowie Granicznym z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania
psów na terenie Gminy Smętowo Graniczne na 2010 rok.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2009 r.,
Nr 129, poz. 3107).

§2

§5

1. Opłata jest należna z góry, bez wezwania na konto
Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym Nr 19 8343 0008 0000 0244 2000 0003, a jej wpłaty
należy dokonać do dnia 30 czerwca roku podatkowego
z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie
terminu określonego w ust. 1, opłata jest należna
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kulczyński

§3
W opłacie od posiadania psów, poza zwolnieniami
określonymi w ustawie, wprowadza się następujące zwolnienia:
2920
UCHWAŁA Nr LII/486/2010
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) w związku
z 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 ze zmianami), Obwieszczeniem Ministra Finansów z
dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.,(M.P.
z 2010 r. Nr 75, poz. 950), oraz Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.

(M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy
w Starogardzie Gd. uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych (które w roku podatkowym przekraczają wiek 4 lat) o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 670 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1006 zł,

Dziennik Urzędowy
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c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton – 1338 zł.

Liczba osi dopuszczalna masa
caãkowita (w tonach)
Równej lub
wyçszej

mniejszej niç

12
13
14
15

13
14
15
nieskoãczonoåÝ

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
nieskoãczonoåÝ

12
25
27
29
31

25
27
29
31
nieskoãczonoåÝ
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2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

Stawka podatku uchwalona przez Radâ Gminy (w zãotych)
Oå jazdy (osie jazdy) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaçne
Dwie osie
1632
1642
1654
1684
Trzy osie
1508
1522
1578
1632
1684
1848
Cztery osie
1674
1740
1792
1848
2228

3) od ciągników siodłowych i balastowych (które w roku
podatkowym przekraczają wiek 4 lat) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony – 1340 zł,
b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton – 1452 zł

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

mniejszej niç

12
18
25
31
36

18
25
31
36
nieskoãczonoåÝ

12
36
40

36
40
nieskoãczonoåÝ

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1848
1860
1870
1902
1676
1698
1750
1804
1860
2226
2120
2174
2228
2664
2664

c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1554 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton,

Stawka podatku uchwalona przez Radâ Gminy
(w zãotych)

Oå jazdy (osie jazdy)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaçne
Dwie osie
1620
1740
1766
1784
1794
Trzy osie
1848
1872
1902

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1620
1824
1848
2100
2106
1960
2008
2716
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5) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego),- które w roku podatkowym przekraczają wiek 4 lat i łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton, ale poniżej 12 ton – 448 zł,

Liczba osi i dopuszczalna masa
caãkowita zespoãu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
Równej lub
wyçszej

mniejszej niç

12
18
25
36

18
25
36
nieskoãczonoåÝ

12
28
33
36
38

28
33
36
38
nieskoãczonoåÝ

12
36
38

36
38
nieskoãczonoåÝ
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6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton,

Stawka podatku uchwalona przez Radâ Gminy (w
zãotych)
Oå jazdy (osie jazdy)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaçne
Jedna oå
498
598
652
728
Dwie osie
782
870
1082
1142
1250
Trzy osie
888
936
1032

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 782 zł,
b) od 30 miejsc - 1118 zł.
§2
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, i 7, które
w roku podatkowym nie przekraczają wieku 4 lat, stawki
podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 560 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 898 zł,
c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1206 zł,
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony, ale poniżej 5,5 tony – 1206 zł,
b) od 5,5 tony, ale poniżej 9 ton – 1284 zł,
c) od 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1340 zł,
3) od przyczep i naczep, (za wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

558
632
728
1174
1230
1304
1554
1608
1848
1204
1270
1414

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton, ale poniżej 12 ton – 436 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 674 zł,
b) równej i wyższej niż 30 miejsc – 1010 zł.
§3
Traci moc uchwała Nr XXIV/255/2008 z dnia 13 listopada
2008 r.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gd.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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UCHWAŁA Nr LII/487/2010
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1, ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w związku
z art. 5 ust. l, art. 7 ust. 3., art. 15, art. 18a.ust 1.art. 19 i art.
20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zmianami)
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011r. (M. P. Nr 55 poz.
755 z 2010r.) Rada Gminy w Starogardzie Gd. uchwala,
co następuje:

wadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania
kultury, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozdział 2
OPŁATY LOKALNE
§3

Rozdział 1
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 70,00
zł. za jednego psa.

§1

§4

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
następująco:
1) Od budynków mieszkalnych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0.58 zł
2) Od budynków letniskowych lub ich części
— od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,70 zł
3) Od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
— od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,40 zł
4) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
— od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł
5) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
— od 1 m2 powierzchni użytkowe - 4,27 zł
6) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
— od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,20 zł
7) Od budowli 2% ich wartości
8) Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
— od 1 ha powierzchni - 4,15 zł
9) Od gruntów letniskowych
— od 1 m2 powierzchni - 0,34 zł
10) Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
— od 1 m2 powierzchni - 0,18 zł
11) Od gruntów związanych z prowadzenie działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
— od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

1) Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez wezwania w terminie do 31 marca lub w terminie 14 dni
od dnia posiadania psa do kasy Urzędu Gminy w Starogardzie Gd. lub do sołtysa. W przypadku powstania
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu
roku, opłatę za ten rok ustala się proporcjonalnie do
liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

§2
Oprócz zwolnień wynikających z ustawy zwalnia się od
podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na pro-

§5
1) Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się od
opłaty psy służące do pilnowania nieruchomości - po
jednym na każdą nieruchomość.
§6
1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej w następujący sposób za handel:
1) z samochodu ciężarowego w wysokości - 42 zł.
2) z samochodu osobowego dostawczego lub przyczepy kempingowej w wysokości - 33 zł
3) z samochodu osobowego, stolika lub straganu w
wysokości - 29 zł.
4) z kosza, ręki, wozu konnego lub ciągnika itp. w wysokości - 23 zł.
§7
Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa przez
pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy na etacie
kierowcy.
§8
Ustala się prowizję dla inkasenta w wysokości 30%
zainkasowanej opłaty targowej.
§9
Opłaty wymienione w § 6 niniejszej uchwały stosuje
się odpowiednio w miejscach handlu.
§ 10
Traci moc uchwała nr XXXVII/387/2009 z dnia 27 listopada 2009r.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gd.
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§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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UCHWAŁA Nr XLII/416/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca
oraz unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2003r. 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, 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
2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i
146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 19
pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 i Nr 96,poz. 620), Rada Gminy Stężyca, uchwala,
co następuje:

24 godzin po upływie doby od przybycia osoby objętej
tą opłatą do miejscowości wymienionej w § 1 ust. 3 - za
czas zamierzonego pobytu w tej miejscowości.
2. Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa
przez osoby prowadzące sprawy meldunkowe osób, o
których mowa w § 1 ust. 2 w miejscowościach wymienionych w § 1 ust. 3, które wydają stosowne potwierdzenie osobie wnoszącej opłatę.
3. Ustala się dla poszczególnego inkasenta wynagrodzenie
za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 10% kwot pobranych, po comiesięcznym odprowadzeniu właściwej
należności na rachunek bankowy Urzędu lub do kasy
Urzędu Gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§1

§4

1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości
1,99 zł od osoby objętej tą opłatą za każdy dzień pobytu
w miejscowościach wymienionych w ust. 3.
2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach
wskazanych w ust. 3 z wyłączeniem osób zwolnionych
od opłaty miejscowej, o których mowa w art. 17 ust. 2
cytowanej ustawy.
3. Opłatę miejscową pobiera się od objętych nią osób,
według stawki określonej w ust. 1 za pobyt w następujących miejscowościach: Borucino, Gołubie, Krzeszna,
Łączyno, Stężyca, Szymbark, Wieżyca, Zgorzałe.

Traci moc uchwała Nr XXX/309/2009 Rady Gminy
Stężyca z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia
stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca oraz unormowania innych
spraw dotyczących tej opłaty.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

§2
1. Opłata miejscowa pobierana jest z góry w ciągu
2923
UCHWAŁA Nr XLII/417/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.
220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568,z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U.z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), Rada
Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
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§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

STAWKA PODATKU
powyçej 3,5 tony
568,00
do 5,5 tony wãàcznie
powyçej 5,5 tony
759,00
do 9 ton wãàcznie
powyçej 9 ton
821,00
i poniçej 12 ton
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi
idopuszczalna masa
caãkowita
(w tonach)
nie mniej
niç

mniej
niç

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

STAWKA PODATKU
oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaçne
Dwie osie
821,00
883,00
1. 010,00
1 136,00
Trzy osie
1 387,00
1 514,00
1 642,00
1 767,00
1 893,00
2 020,00
Cztery osie i wiâcej
1 767,00
1 893,00
2 020,00
2 146,00
2 273,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
883,00
1 010,00
1 136,00
1 529,00
1 514,00
1 642,00
1 767,00
1 893,00
2 020,00
2 146,00
1 893,00
2 020,00
2 146,00
2 858,00
2 858,00

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton

STAWKA PODATKU
378,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton
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Liczba osi
i dopuszczalna masa
caãkowita zespoãu pojazdów:
ciàgnik siodãowy+naczepa,
ciàgnik
balastowy+ przyczepa
(w tonach)
nie mniej niç

mniej niç

12
18
25
31

18
25
31

12
40
40

40
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STAWKA PODATKU

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaçne
2 osie
1 263,00
1 514,00
1 767,00
1 767,00
3 osie i wiâcej
1 767,00
2 102,00
2 102,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1 514,00
1 767,00
2 020,00
2 209,00
2 102,00
2 858,00
2 858,00

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

STAWKA PODATKU
378,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub

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

nie mniej niç

mniej niç

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

STAWKA PODATKU

Oå jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaçne
1 oå
442,00
504,00
568,00
2 osie
504,00
748,00
1 036,00
1 403,00
3 osie i wiâcej
883,00
1 150,00

Inne systemy
zawieszenia osie
jezdnych

504,00
568,00
685,00
630,00
1 036,00
1 575,00
2 074,00
1 150,00
1 563,00
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7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

STAWKA PODATKU
mniej niç 30 miejsc
883,00
30 miejsc i powyçej 1 514,00

§2

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

§3
Traci moc Uchwała Nr XXX/310/2009 Rady Gminy
Stężyca z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
w Gminie Stężyca.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

2924
UCHWAŁA Nr XLII/418/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących
tego podatku w Gminie Stężyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 i Nr 96 poz. 620) Rada Gminy Stężyca uchwala,
co następuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,58 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,46 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) od budynków wczasowych i wypoczynkowych lub ich
części - 20,91 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej bez
względu na czasookres prowadzenia w nich działalności
gospodarczej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) od budynków wybudowanych na działkach przeznaczonych na cele rekreacyjne – wypoczynkowe, letniskowe - 7,06 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatne statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych — 4,27 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
7) od budowli związanych z działalnością gospodarczą
- 2% wartości ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł. od
1 m2 powierzchni,
9) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
b) przeznaczonych na cele rekreacyjne - wypoczynkowe, letniskowe - 0,41 zł. od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,23 zł. od 1 m2 powierzchni.
§2
1. Oprócz ustawowych zwolnień od podatku od nieruchomości określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia się dodatkowo:
1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby publicznej ochrony przeciwpożarowej,
2) budynki i budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zajęte pod nie
grunty,
3) budynki i budowle lub ich części związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
oraz zajęte pod nie grunty,
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4) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie
zbiorowego upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
5) budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na działalność w zakresie zbiorowej
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
6) budynki i budowle lub ich części oraz grunty służące
prowadzeniu statutowej działalności z zakresu pomocy społecznej.
7) budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte
na prowadzenie działalności dydaktycznej zwiazanej
z edukacją ekologiczną
§3

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§5
Traci moc uchwała Nr XXX/311/2009 Rady Gminy
Stężyca z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie
Stężyca.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2011 r.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski

2925
UCHWAŁA Nr XLII/419/2010
Rady Gminy Stężyca
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca
i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.
41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r,
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 18a i art. 19 pkt1 lit. f,
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz. 620) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawkę opłaty od posiadania przez osoby
fizyczne psów na terenie Gminy Stężyca w wysokości 60
zł rocznie od pierwszego i każdego następnego psa.
§2
1. Opłatę, o której mowa w § 1 wpłaca się z góry bez wezwania do dnia 31 marca danego roku lub w ciągu 14
dni od dnia nabycia psa. W tym też terminie podatnicy
wpłacają należną opłatę właściwym sołtysom.
2. Posiadacz, który zbył lub utracił psa powinien ten fakt
zgłosić w ciągu 14 dni właściwemu sołtysowi.

§3
Pobór opłaty następuje w drodze inkasa przez właściwych sołtysów, dla których ustala się wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
§4
Opłaty nalicza się proporcjonalnie do stawki rocznej
według ilości miesięcy faktycznego posiadania psa, z
tym że nabycie, zbycie lub utrata psa w ciągu miesiąca
powoduje objęcie opłatą całego tego miesiąca.
§5
Zwalnia się z opłaty trzy pierwsze psy w każdym gospodarstwie domowym.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§7
Traci moc Uchwała Nr XXX/312/2009 Rady Gminy
Stężyca z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie
Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej
opłaty.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca
Stefan Literski
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2926
UCHWAŁA Nr XXXIX/352/10
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
Sztutowo uchwala, co następuje:
§1
1. Określa sie wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujących gruntów:
1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,78 zł
2) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł
3) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł
b) od gruntów niewymienionych w pkt a 0,32 zł
2. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujących budynków lub ich
części:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,65 zł
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
18,00 zł
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
9,82 zł
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 4,10 zł

5) od 1 m2 budynków zajętych na cele bytowe mieszkańców/chlewiki, szopki, garaże wolnostojące/5,10
zł
6) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,00 zł
7) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych 7,00 zł
3. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości od następujacych budowli:
1) od budowli wykorzystywanych na zbiorowe zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kanalizacji i
oczyszczania ścieków komunalnych - od ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 0,4%
2) od budowli pozostałych - od ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych 2%
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§3
Traci moc uchwała Nr XXIX/266/09 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Pniewski

2927
UCHWAŁA Nr XLVI/414/2010
Rady Gminy Zblewo
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na terenie Gminy Zblewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 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, 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 2008r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106
poz. 675), oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.

969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775,
z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 Nr 96 poz. 620)
Rada Gminy w Zblewie uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych kwartałów 2010 r. przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy
Zblewo w 2011 roku z kwoty 37,64 zł do kwoty 35,50 zł.
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§2

uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r. po

2928
UCHWAŁA Nr XLVII/1111/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 20 października 2010 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni.
riałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,27 zł od m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 7,06 zł od m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst
Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),
Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości,
od następujących przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XXXVII/819/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25
listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni
(Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2009 r., nr 177,
poz. 3505).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

2929
UCHWAŁA Nr XLVII/1113/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 19 pkt 1, lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z
2005 roku nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada
Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1
1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania
i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji
targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na
targowisku, gdzie opłatę pobrano.
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1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie
sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę
targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących
sprzedaż detaliczną oraz inkasenci pobierający opłatę
targową poza targowiskami wyznaczonymi.
4. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę
targową na targowiskach, na których prowadzi się
sprzedaż hurtową.
5. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od momentu
przedstawienia rozliczenia.

§4

§6

1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się:
1) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko,
2) Jakuba Kobylińskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.

§2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§3

§5
1. Inkasenci, za wyjątkiem określonych w § 4 ust. 2
pkt 2, wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty
w następujących terminach:
1) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres
od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca,
2) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od
16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2. Inkasent wymienieni w § 4 ust. 2 pkt 2), wpłacają do
budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu
jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia
roboczego następującego po dniu pobrania.

§7
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XXVII/822/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25
listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania
i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także
jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z
2009 r., nr 177, poz. 3507).
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

Zaãàcznik nr 1
do uchwaÛy nr XLVII/1113/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 20 paçdziernika 2010 r.
STAWKI OPÛATY TARGOWEJ ZA PROWODZENIE SPRZEDAßY NA WYZNACZONYCH
TARGOWISKACH
Lp.
Forma sprzedaéy
1
1.

2.

3.

2
przy sprzedaéy z ráki,
kosza, skrzynki, wózków,
wiader,z ziemi itp., - za
1 m2 zajátej powierzchni
terenu
przy sprzedaéy z Ûaw
i stoÛów - za 1 m2 zajátej
powierzchni
przy sprzedaéy ze stoisk,
straganów, tzw. „éab” „szczák”, oraz z przyczep
do samochodów
osobowych - od jednej
sztuki

Dzienne opÛaty na targowiskach
prowadzßcych sprzedaé detalicznß (zÛ)
w strefie
poza strefß
åródmiejskiej
åródmiejskß
3
4
4,50*
4,00*

Dzienna stawka na
targowiskach
prowadzßcych (zÛ)
sprzedaé hurtowß
5
x

6,50*

5,50*

x

21,50*

17,50*

14,50*
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27,50*34,50*90,00* 17,50*29,50*72,00* 12,50*17,50*22,00*
przy sprzedaéy z pojazdu
samochodowego - od
jednej szt. a) osobowego
i ciáéarowego
o Ûadownoåci do 2,5 ton,
b) o Ûadownoåci od 2,5
ton do 7,0 ton,c)
o Ûadownoåci powyéej
7 ton.
*przy czym dzienna opÛata nie moée przekroczyÝ 699,27 zÛ.
Objaånienie: 1. Strefa åródmiejska - oznacza teren zawarty pomiádzy ulicami: äw. Wojciecha, Jana
z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia GÛówna do przystanku Wzgórze åw. Maksymiliana wÛßcznie,
ul. äwiátojaãska od Al. Zwyciástwa do Al. Marsz. PiÛsudskiego, i dalej Al. Marsz. PiÛsudskiego do
Bulwaru Nadmorskiego oraz SkwerKoåciuszki. 2. OpÛata za 1 m2 - oznacza opÛatá za kaédy rozpoczáty
m2 powierzchni zajátej na sprzedaé. 3. OpÛata dzienna - w dniu sprzedaéy w godzinach otwarcia
targowiska. 4. Przyczepa do samochodu osobowego - takée czasowo umiejscowiona lub pozbawiona
kóÛ. 5. Stoisko - odpowiednio urzßdzony punkt sprzedaéy. 6. Stragan - rodzaj niewielkiego,
prowizorycznie urzßdzonego punktu sprzedaéy.
4.

Zaãàcznik nr 2
do uchwaÛy nr XLVII/1113/10
Rady Miasta Gdyni
z dnia 20 paçdziernika 2010 r.
STAWKI OPÛAT TARGOWYCH ZA PROWADZENIE SPRZEDAßY POZA WYZNACZONYMI
TARGOWISKAMI
Lp.
1
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj dziaãalnoåci
2
- sprzedaé pocztówek, biletów na imprezy
masowe, gazet, ksißéek, przewodników
turystycznych, map, losów, losów loterii
fantowych, - sprzedaé wyrobów artystów
plastyków i twórców sztuki ludowej
sprzedaé art. zwißzanych ze åwiátami
kalendarzowymi i uroczystoåciami miejskimi,
kwiatów, sadzonek
sprzedaé choinek
sprzedaé, art. sezonowych i pamißtkarskich lub
promocja nowego produktu:
- w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.10. do
31.12
- w okresie od 01.05 do 30.06 i do 01.09 do
30.09
- w okresie od 01.07 do 31.08
sprzedaé maÛej gastronomii i napojów
sprzedaé maÛej gastronomii i napojów z wózka
- do 1 m2
sprzedaé ze stoisk przed sklepami
imprezy i kiermasze
warzywa i owoce
sprzedaé innych artykuÛów

Podst.
wymiaru
3

w strefie
åródmiejskiej
4

poza strefà
åródmiejskà
5

m2

3,70*

3,70*

m2

12,00*

12,00*

stanowisko

31,50*

31,50*

stanowisko

6,50*

6,50*

stanowisko

13,50*

13,50*

stanowisko
punkt

24,00*
28,50

24,00*
22,00

m2

18,00*

18,00*

m2
m2
punkt
stanowisko

11,50*
2,60*
29,50
24,00*

8,50*
2,60*
24,00
15,00*

*przy czym dzienna opÛata nie moée przekroczyÝ 699,27 zÛ.
Objaånienia: 1. Strefa åródmiejska - oznacza teren zawarty pomiádzy ulicami: äw. Wojciecha,
Jana z Kolna, torami PKP od dworca Gdynia GÛówna do przystanku Wzgórze åw. Maksymiliana
wÛßcznie, ul. äwiátojaãska od Al. Zwyciástwa do Al. Marsz. PiÛsudskiego, i dalej Al. Marsz.
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PiÛsudskiego do Bulwaru Nadmorskiego oraz Skwer Koåciuszki. 2. OpÛata za 1 m2 - oznacza
opÛatá za kaédy rozpoczáty m2 powierzchni zajátej na sprzedaé. 3. OpÛata za punkt - oznacza
opÛatá za wyznaczonß powierzchniá i lokalizacjá. 4. OpÛata za stanowisko – oznacza opÛatá za
kaéde rozpoczáte 10 m2 powierzchni zajátej na sprzedaé.
2930
UCHWAŁA Nr LII/436/2010
Rady Miasta Ustka
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

2.

3.

§1
Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2

4.

5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska
Załącznik
do uchwały nr LII/436/2010
Rady Miasta Ustka
z dnia 9 listopada 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
§1
1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii
rady działalności pożytku publicznego lub organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczącej
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadza się z uprawnionymi, których
terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy
Miasto Ustka.
Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo
wyrażenia opinii w sposób określony w uchwale oraz
przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji
adres i we wskazanej formie.
Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Ustka w formie zarządzenia.
W zarządzeniu o konsultacjach określa się:
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygnięcia,
2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym
okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 10
dni,
3) formę konsultacji,
4) komórkę/jednostkę organizacyjną odpowiedzialną
za przeprowadzenie konsultacji.
Informację o konsultacjach Burmistrz opublikuje co
najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stonie internetowej Urzędu Miasta Ustka, w terminie nie
krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
§2

1. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami podmiotów określonych w § 1 ust. 1, składania pisemnych
opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drogą
pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie
Miasta Ustka w Biurze Obsługi Interesanta.
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz
Miasta Ustka.
§3
1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji.
W przypadku spotkania z przedstawicielami podmiotów
określonych w § 1 ust. 1, załącznikiem do protokołu jest
lista obecności uczestników spotkania.
2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości
w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka.
3. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Ustka przedstawia
Radzie Miasta Ustka w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
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