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2711 

UCHWAŁA Nr XLVI/290/06 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 27 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego cz ęści gminy Gołdap z pokładami torfów 

poło Ŝonych w obr ębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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; Dz. U. z 
2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) art. 10 ust. 3, 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492) oraz na podstawie uchwały 
Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 maja 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Gołdap z pokładami torfów, połoŜonych w 
obrębach geodezyjnych: Bałupiany i Wiłkajcie. 
 

DZIAŁ l 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Rozdział I 

Zakres obowi ązywania planu 
 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/120/04 Rady Miejskiej 
w Gołdapi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części gminy Gołdap z pokładami torfów 
połoŜonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i 
Wiłkajcie w granicach określonych w § 2 niniejszej 
uchwały, zgodnie z granicami oznaczonymi na rysunku 
planu, stanowiącym załączniki nr 1 do uchwały, dokonuje 
się ustaleń dotyczących sposobu zagospodarowania 
terenu. 
 

§ 2. 1. Granice obszaru wyznaczone są graficznie na 
rysunkach nr 1, planu w skali 1:2000, stanowiących 
integralną część planu i będących załącznikami do 
niniejszej uchwały. 

 
2. Obszar opracowania jest ograniczony: granicą 

opracowania, która obejmuje istniejące i projektowane 
„obszary górnicze” powiększone o pas „otuliny”: w części 
północnej i wschodniej szerokości około 50 metrów, 
natomiast w południowo części złoŜa torfu Niedrzwica 
granica opracowania pokrywa się z istniejącym terenem 
górniczym. Na terenie „otuliny”, mogą okresowo 
występować skutki prowadzenia zamierzonej działalności. 

 
§ 3. 1. Rysunek stanowiący integralną część planu 

odnosi ustalenia zawarte w niniejszym tekście do terenu 
objętego granicami planu. 

 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 

są obowiązującymi ustaleniami planu: 
 
  a) granice planu - obszar opracowania, 
 

  b) linie rozgraniczające tereny o róŜnych funkcjach i 
sposobie zagospodarowania, 

 
  c) przeznaczenie terenów na rysunku planu oznaczone 

symbolami: 
 
1PG - teren obecnie eksploatowany na obszarze 

górniczym Niedrzwica, 
2PG - teren przeznaczony pod eksploatację w latach 

następnych wstępnie przygotowany, na 
obszarze górniczym Niedrzwica, 

3PG - teren przeznaczony pod eksploatację w latach 
następnych na obszarze górniczym Niedrzwica, 

4PG - teren przeznaczony pod eksploatację w latach 
następnych na obszarze górniczym Niedrzwica, 

5PG - obszar górniczy Wiłkajcie – Niedrzwica III, 
złoŜe torfu ogrodniczego, 

6PG - złoŜe borowiny na obszarze górniczym 
Niedrzwica II i Niedrzwica III, 

7ZNE - tereny wyeksploatowane, przeznaczone do 
rekultywacji, 

8ZNE - tereny wyłączone z eksploatacji, 
przeznaczone do rekultywacji, 

9ZNE - tereny wyłączone z eksploatacji, 
przeznaczone do rekultywacji, 

10ZL - tereny leśne, 
11ZL - tereny leśne, 
12ZL - tereny leśne, 
13ZL - tereny leśne wraz z terenami przeznaczonymi 

do zalesienia, 
14ZL - tereny leśne, 
15ZL - tereny leśne, 
16R - tereny rolne, 
17R - tereny rolne, 
18R - tereny rolne, 
19R - tereny częściowo wyłączone z eksploatacji, 

przeznaczone do zagospodarowania 
rolniczego, 

20R - tereny rolne, 
21R - tereny rolne, 
22R - tereny rolne, 
23R - tereny rolne, 
24KDW - droga wewnętrzna (gruntowa), 
25KDW - droga wewnętrzna (gruntowa w nasypie), 
26KDW - droga wewnętrzna , z dostępem do drogi 

publicznej (szosa Gołdap - MałŜucie), 
27KDW - droga wewnętrzna (Ŝwirowa), dostępem do 

drogi publicznej, 
28KDW - droga wewnętrzna (gruntowa). 
 

3. Przyjęto następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu: 
 
  a) linie rozgraniczające tereny o róŜnych funkcjach i 

sposobie zagospodarowania, 
 
  b) linia granicy opracowania, 
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  c) w obszarze funkcjonalnym wydziela się tereny: 
PG      - tereny górnicze przeznaczone pod eksploatację, 
ZL - tereny leśne, 
R - tereny rolne, 
ZNE - tereny przeznaczone do rekultywacji, 
KDW - tereny dróg wewnętrznych. 
 

§ 4. 1. Niniejszy plan jest zgodny ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gołdap”, uchwalonym 
uchwałą Nr XXXIV/193/01 Rady Miejskiej w Gołdapi z 
dnia 24.05.2001 r. 
 

2. Opracowaniem pomocniczym do planu jest 
dokument „Opracowanie ekofizjograficzne do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Gołdap z pokładami torfów połoŜonych w 
obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie”. Dokument 
określa uwarunkowania planu, wynikające z potrzeb 
ochrony walorów środowiska naturalnego. 
 

§ 5. 1. Na rzecz „planu” wykonano prognozę 
oddziaływania na środowisko projektu planu, stanowiącą 
integralną część planu, wskazującą na ocenę przyjętych 
rozwiązań planistycznych. Dokument został poddany 
procedurze opiniowania łącznie z projektem planu. 
 

2. Na rzecz „planu” wykonano prognozę skutków 
finansowych, stanowiącą integralną część planu, 
wskazującą na skutki ekonomiczne przyjętych rozwiązań 
planistycznych i funkcjonowania inwestycji, po przyjęciu 
niniejszej uchwały. 

 
3. WyŜej wymienione załączniki do planu nie 

podlegają uchwaleniu. 
 
§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 
 
  1) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
 
  2) projekcie tekstu planu miejscowego - naleŜy przez to 

rozumieć projekt treści uchwały, o której mowa w art. 
20 ust. 1 ustawy; 

 
  3) projekcie rysunku planu miejscowego - naleŜy przez to 

rozumieć projekt części graficznej stanowiącej 
załącznik do uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy; 

 
  4) projekcie planu miejscowego - naleŜy przez to 

rozumieć projekt tekstu planu miejscowego i projekt 
rysunku planu miejscowego; 

 
  5) materiałach planistycznych - naleŜy przez to rozumieć 

opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone 
na potrzeby projektu planu miejscowego, a takŜe 
opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy 
dotyczące obszaru objętego projektem planu 
miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów 
odrębnych; 

 
  6) nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograniczeniach 

w zagospodarowaniu terenów - naleŜy przez to 
rozumieć określenie sposobów zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu; 

 

  7) planie - naleŜy przez to rozumieć ustalenia planu, o 
których mowa w § 1. uchwały, o ile z treści przepisu 
nie wynika inaczej; 

 
  8) uchwale - naleŜy przez to rozumieć niniejszą  Uchwałę 

Rady Miejskiej w Gołdapi dotyczącą 
zagospodarowania części gminy Gołdap z pokładami 
torfów połoŜonych w obrębach geodezyjnych 
Bałupiany i Wiłkajcie, o ile z treści przepisu nie wynika 
inaczej; 

 
  9) przepisach szczególnych i odrębnych - naleŜy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

 
  10) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewaŜać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

 
  11) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŜy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ 
podstawowe, które uzupełniają lub rozszerzają 
przeznaczenie podstawowe; 

 
  12) terenie - naleŜy przez to rozumieć obszar o 

określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego, wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi; 

 
  13) obszarze górniczym - naleŜy przez to rozumieć 

przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny oraz 
prowadzenia robót górniczych związanych z 
wykonywaniem koncesji; 

 
  14) terenie górniczym - naleŜy przez to rozumieć 

przestrzeń objętą przewidywanymi szkodliwymi 
wpływami robót górniczych zakładu górniczego; 

 
  15) koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoŜa - jest to 

decyzja administracyjna określająca sposób 
prowadzenia działalności polegającej na eksploatacji 
złoŜa, przestrzeń w granicach której działalność ma 
być prowadzona, okres jej trwania oraz inne 
przewidziane prawem wymagania, wydana w trybie 
Prawa geologicznego i górniczego; 

 
  16) złoŜu (torfu, kopaliny) - jest to takie naturalne 

nagromadzenie minerałów i skał, których 
wydobywanie moŜe przynieść korzyść gospodarczą; 

 
  17) projekcie zagospodarowania złoŜa - jest to 

opracowanie określające optymalny wariant 
wykorzystania zasobów złoŜa, z uwzględnieniem 
geologicznych warunków jego występowania, 
wymagań w zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa 
Ŝycia i zdrowia ludzi, technicznych moŜliwości oraz 
ekonomicznych uwarunkowań wydobycia kopaliny; 

 
  18) planie ruchu - jest to dokument zatwierdzony przez 

właściwy organ nadzoru górniczego określający 
szczegółowe przedsięwzięcia związane z ruchem 
zakładu górniczego. 
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Rozdział II 
Zakres ustale ń planu 

 
§ 7. 1. Plan określa przeznaczenie terenów na 

poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, 
odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi. 
 

2. Plan wyznacza tereny: 
 
  1) na których aktualnie prowadzona jest eksploatacja 

torfu, oraz tereny przeznaczone do eksploatacji w 
bliŜej nie określonym terminie, oznaczonych na 
rysunkach planu symbolem PG, 

 
  2) wyeksploatowane i wyłączone z eksploatacji, 

przeznaczone do róŜnych sposobów rekultywacji, 
oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZNE, 

 
  3) leśne oraz przeznaczone do zalesienia na drodze 

naturalnej lub przez nasadzenia w bliŜej nie 
określonym czasie, oznaczonych na rysunkach planu 
symbolem ZL, 

 
  4) rolne na których aktualnie prowadzona jest produkcja 

rolna, oraz przeznaczone w bliŜej nie określonym 
czasie, do wykorzystania rolniczego na terenach 
wyłączonych z eksploatacji torfu, oznaczone na 
rysunkach planu symbolem R, 

 
  5) drogi wewnętrzne o nawierzchni naturalnej lub 

sztucznie formowanej, oznaczone na rysunkach planu 
symbolem KDW. 

 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się 

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach określa się przeznaczenie uzupełniające 
oraz warunki jego dopuszczenia. 

 
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w 

całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym 
przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia 
uzupełniającego o którym mowa w § 6 ust. 10 i 11, na 
zasadach ustalonych w dalszych przepisach. 

 
5. Wskaźniki zagospodarowania i uŜytkowania 

terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu. 
 
6. Zasady wyposaŜenia terenu w urządzenia 

infrastruktury technicznej. 
 
7. Zmiana właściciela gruntu nie powoduje 

konieczności zmiany planu. 
 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne dla terenów obj ętych planem  

 
§ 8. Grunty o powierzchni 38,23 ha, w tym 2,89 ha 

gruntów rolnych klasy V i VI pochodzenia organicznego 
oraz 35,34 ha gruntów pod lasami, zlokalizowane w 
granicach terenów górniczych, oznaczonych na rysunku 
planu 1PG, 2PG, 3PG, 4PG, 5PG, 6PG, a przewidziane 
do wykorzystania na cele nierolnicze i nieleśne związane 
z potrzebami zakładów górniczych, decyzją Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr OGR.6131-
40/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku, wyraŜano zgodę na 
ich przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne. 

 
§ 9. Pozostałe grunty rolne przewidziane do zmiany 

przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, nie 

wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntu, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 121, poz. 1266). 

 
§ 10. Ustalenia dotyczące przeznaczenia i 

uŜytkowania obszaru górniczego. 
 

1. W odniesieniu do terenów na których prowadzona 
jest eksploatacja torfu ustala się w planie warunki 
gospodarowania przestrzenią, horyzont eksploatacji, 
warunki wodne, oraz zasady zagospodarowania terenu po 
zakończeniu eksploatacji torfu. 

 
2. W odniesieniu do terenów przeznaczonych do 

eksploatacji torfu ale obecnie jeszcze nie 
eksploatowanych ustala się w planie: sposób uŜytkowania 
terenu do czasu włączenia obszaru do bezpośredniej 
eksploatacji torfu, sposób przygotowania obszaru do 
eksploatacji, oraz wytyczne dotyczące sposobu 
pozyskania surowca torfowego. 

 
3. W odniesieniu do terenów wyłączonych z 

eksploatacji ustala się kierunek rekultywacji i dalszego 
uŜytkowania terenu. 

 
4. W odniesieniu do terenów częściowo wyłączonych z 

eksploatacji i przeznaczonych do zagospodarowania 
rolniczego ustala się moŜliwe kierunki uŜytkowania, 
właściwe dla takich terenów. 

 
5. W odniesieniu do terenów leśnych oraz terenów 

przeznaczonych do zalesienia ustala się zasady 
prowadzenia gospodarki i uŜytkowania terenu. 

 
6. W odniesieniu do terenów rolniczych ustala się 

zasady prowadzenia gospodarki rolnej i uŜytkowania 
terenu. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania ładu 

przestrzennego i uŜytkowania terenu. 
 
1. W odniesieniu do terenów na których prowadzona 

jest eksploatacja surowca torfowego obowiązuje sposób 
postępowania określony w „Koncesji na wydobywanie 
torfu” (Decyzja nr OŚ.IIIg-7512/3-96/97 z dnia 
28.07.1997 r. wydana przez Wojewodę Suwalskiego i w 
dokumencie „Uproszczony Projekt Zagospodarowania 
złoŜa torfu Niedrzwica” a takŜe w dokumentach „Plan 
ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument „dodatek nr 1 
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007” zatwierdzonych przez Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. 
 

2. W odniesieniu do terenów przeznaczonych do 
eksploatacji torfu ale obecnie jeszcze nie 
eksploatowanych, obowiązujący jest dotychczasowy 
sposób uŜytkowania terenu. Prace przygotowawcze do 
uruchomienia eksploatacji torfu naleŜy rozpocząć w 
terminie wynikającym z decyzji koncesyjnej i „Projektu 
Zagospodarowania ZłoŜa” a takŜe z planu ruchu zakładu 
górniczego, na obszarze odpowiadającym obszarowi na 
którym prowadzone będzie wydobycie torfu. W przypadku 
eksploatacji złoŜa borowiny Niedrzwica III naleŜy 
stosować się do ustaleń „Koncesji na wydobywanie torfu 
leczniczego (borowin) ze złoŜa Niedrzwica III” (decyzja nr 
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BOR.7510-1/05 z dnia 1.06.2005 r. wydana przez 
Starostę Gołdapskiego). 

 
3. W odniesieniu do terenów wyłączonych z 

eksploatacji ustala się kierunek rekultywacji i dalszego 
uŜytkowania terenu zgodny z dokumentem: „Projekt 
techniczny rekultywacji potorfi na złoŜu Niedrzwica”. 

 
4. W odniesieniu do terenów częściowo wyłączonych z 

eksploatacji i przeznaczonych do zagospodarowania 
rolniczego, ustala się iŜ obowiązującym do momentu 
opracowania i zatwierdzenia „projektu rolniczego 
zagospodarowania potorfi”, jest aktualnie obowiązujący 
„Projekt techniczny rekultywacji potorfi na złoŜu 
Niedrzwica”. 

 
5. W odniesieniu do terenów leśnych oraz terenów 

przeznaczonych do zalesienia ustala się zasady 
prowadzenia gospodarki i uŜytkowania terenu według 
waŜnego dokumentu: „Uproszczony plan urządzenia 
lasu”. 

 
6. W odniesieniu do terenów rolniczych ustala się 

zasady prowadzenia gospodarki rolnej i uŜytkowania 
terenu według wskazań zawartych w dokumentach: 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gołdap”, oraz odpowiednich do 
kierunku prowadzenia produkcji rolnej – przepisów 
prawnych. 

 
§ 12. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
  a) na terenie objętym planem nie dopuszcza się realizacji 

nowych przedsięwzięć znacząco oddziałujących na 
środowisko (nie dotyczy to przedsięwzięć objętych 
planem), 

 
  b) zasady ochrony i kształtowania środowiska na terenie 

objętym planem zawarte są w  treści dokumentu: 
„Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części gminy 
Gołdap z pokładami torfów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie”. Wybrano  z 
„opracowania ekofizjograficznego” następujące zasady 
postępowania. 

 
2. Na gruntach rolnych i leśnych znajdujących się w 

granicach opracowania, oraz zagospodarowując i 
rekultywując tereny pozostałe po wydobyciu torfu naleŜy 
stosować zasady: 
 
  1) uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej; 
 

- chronić trwałe, wieloletnie uprawy; 
 
- chronić kompleksy leśne, pełniące wiele funkcji 

ekologicznych; 
 
- zalesiać uŜytki rolne najsłabszych klas; 
 
- rozwijać w miarę potrzeb i moŜliwości uprawy 

zielarskie i rolnictwo ekologiczne; 
 
- stosować uprawę roślin przemysłowych na terenach 

połoŜonych wzdłuŜ uciąŜliwych tras 
komunikacyjnych; 

 

  2) uwarunkowania w zakresie ochrony zbiorowisk 
roślinnych. Ochrona naturalnych zbiorowisk roślinnych 
i ich siedlisk powinna być zasadą nadrzędną. Do 
podstawowych działań ochronnych naleŜy zaliczyć: 

 
- utrzymanie reŜimu hydrologicznego oraz warunków 

wodnych terenów w stanie nie gorszym niŜ to wynika 
z dokumentów: „plan ruchu” oraz „projektu 
rekultywacji potorfii” w celu zachowania roślinności 
bagiennej; 

 
- podjęcie kroków zmierzających do powołania 

"uŜytków ekologicznych" na terenach występowania 
oczek wodnych i terenów okresowo zalewanych; 

 
- lasy i tereny zakrzaczone powinny pozostać w nie 

zmienionym stanie na terenach nie objętych 
eksploatacją torfu ze względu na ich rolę jako 
miejsca bytowania i migracji fauny; 

 
- stosowane na terenach rolniczych: nawozy 

mineralne i środki ochrony roślin, powinny być 
specjalnie dobierane. Nawozy nie mogą być 
wypłukiwane gdyŜ sprzyja to eutrofizacji wód 
powierzchniowych i powoduje nieodwracalne zmiany 
w roślinności wodnej i bagiennej. Środki ochrony 
roślin winny odznaczać się szczególnie krótkim 
okresem karencji; 

 
- zachować występujące naturalne zbiorowiska 

roślinności; 
 
  3) w zakresie ochrony ekosystemów wodnych. Niskie 

stany wody prowadzą do wysychania roślinności 
wodnej i brzegowej, następuje nieodwracalny proces 
łęgowienia siedlisk. NaleŜy podejmować następujące 
działania: 

 
- nie usuwać brzegowej roślinności i drzew - 

stanowiących podstawę łańcucha pokarmowego 
wszystkich form Ŝycia wodnego. Brak cienia 
spowodowany wycinką, prowadzi do niszczenia 
Ŝerowisk i tarlisk ryb; 

 
- chronić roślinność przybrzeŜną, która wspomaga 

ekosystemy wodne, jest waŜnym siedliskiem dla 
zwierząt lądowych i swoistym korytarzem ułatwiającym 
im wędrówki; 

 
- ograniczać nawoŜenia łąk i pastwisk na terenach 

leŜących w pobliŜu wód powierzchniowych; 
dąŜyć do poprawy stanu czystości wód 
powierzchniowych; 

 
- dbać o utrzymanie szerokich pasów roślinności 

przybrzeŜnej która w znacznej mierze obniŜa 
negatywny wpływ spływów powierzchniowych; 

 
  4) zasady postępowania w lasach niepaństwowych. 

Działalność gospodarcza w lasach indywidualnej 
własności powinna opierać się na następujących 
zasadach: 

 
- trwałym zachowaniu lasów i zapewnieniu ciągłości ich 

uŜytkowania (odnawianie powierzchni leśnych, 
pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa 
drzewostanów, pozyskiwanie drewna w granicach nie 
przekraczających moŜliwości odnawiania lasów); 
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- powiększaniu zasobów w wyniku zalesienia gruntów 
oraz podwyŜszaniu produkcyjności lasu w sposób 
określony w dokumencie „ uproszczony plan 
urządzania lasu”; 

 
- prowadzeniu gospodarki leśnej zgodnie z zasadami 

(określonymi w ustawie o lasach, uproszczonych 
planach urządzania lasu, lub ustalonych przez 
starostę); 

 
  5) działania w zakresie ochrony płazów i gadów. W celu 

ochrony płazów i gadów naleŜy: 
 

- cieki i oczka wodne objąć ochroną, jako miejsca 
rozrodu. 

 
- budować przepusty pod drogami o duŜym nasileniu 

ruchu, w miejscach o największej aktywności 
zwierząt. 

 
- wskazane jest umieszczenie na wybranych 

odcinkach dróg znaków drogowych („Uwaga 
przechodzące płazy”); 

 
  6) eksploatacja surowców; 
 

- naleŜy wyeliminować moŜliwości prowadzenia 
eksploatacji piasków, Ŝwirów, pospółek i innych 
surowców bez właściwej dokumentacji w tym 
projektu rekultywacji terenu. 

 
- nieczynne i częściowo eksploatowane wyrobiska 

naleŜy zrekultywować. 
 
- wybór kierunku rekultywacji, powinien wynikać z 

warunków technicznych i ekonomicznych oraz 
uŜytkowania gruntów otaczających wyrobisko. 

 
§ 13. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Na obszarze objętym planem nie stwierdzono 
występowania Ŝadnych elementów archeologicznych oraz 
dóbr kultury współczesnej. Nie określono więc ograniczeń 
w uŜytkowaniu tego terenu wynikających z ochrony dóbr 
kultury. Gdyby w trakcie prac wydobywczych torfu, 
natrafiono na takie elementy to bezzwłocznie naleŜy 
powiadomić o znalezisku władze Gminy Gołdap, 
Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz Okręgowy Urząd Górniczy w 
Warszawie. 

 
§ 14. Ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni 

publicznych. 
Na obszarze opracowania nie występują tereny 
przewidziane do pełnienia funkcji publicznych - zał. Nr 2, 
dlatego teŜ plan nie ustanawia zasad kształtowania 
przestrzeni takich terenów. 

 
§ 15. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy. 
 

1. Ustala się zakaz wprowadzania trwałej zabudowy 
na terenach przeznaczonych do eksploatacji torfu. 
 

2. Dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów 
zaplecza techniczno-socjalnego związanych z 
eksploatacja złoŜa. 
 

§ 16. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie. 

Na terenach objętych granicą opracowania nie występują 
obszary objęte ochroną prawną która nakładałaby 
szczególne obowiązki i rygory ich uŜytkowania. Wydane 
zostały takŜe koncesje na wydobywanie torfu na terenach 
objętych planem. 

 
§ 17. Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i 

podziału nieruchomości. 
 

1. W związku z uwzględnieniem w planie miejscowym 
podziału terenu na działki i stanu władania 
nieruchomościami, nie ustala się warunków scalania i 
podziału nieruchomości. Podział nieruchomości na 
zasadach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, w tym z zapewnieniem dostępu do 
wydzielonych działek do drogi publicznej. 
 

2. Po zakończeniu eksploatacji torfu, przed 
rozpoczęciem prac związanych z rekultywacją terenu, 
wydzielone działki mogą zostać ponownie połączone, 
według potrzeb wynikających z projektu rekultywacji 
terenu. 
 

§ 18. Ustalenia w zakresie komunikacji 
 

1. NaleŜy zachować funkcjonujące obecnie drogi 
publiczne dla zapewnienia powiązania układu 
komunikacyjnego obszaru objętego granicami planu z 
podstawowym układem komunikacyjnym terenów 
otaczających. 
 

2. NaleŜy zachować istniejącą drogę w nasypie 
kolejowym (24KDW), umoŜliwiającą dojazd do gruntów 
rolnych sąsiadujących z terenami górniczymi, na 
określonych z władzami gminy Gołdap zasadach. 
 

3. Pozostałe drogi wewnętrzne pełniące funkcje dróg 
technologicznych naleŜy zakładać lub likwidować w 
zaleŜności od potrzeb technologii pozyskania i 
przetwórstwa surowca torfowego. 
 

§ 19. Ustalenia dotyczące tymczasowego 
zagospodarowania i uŜytkowania terenu. 
 

1. Tereny na których prowadzona jest eksploatacja 
torfu, powinny funkcjonować zgodnie z obowiązującym 
„planem ruchu”. 
 

2. Na terenach przygotowywanych do rozpoczęcia 
eksploatacji, prace przygotowawcze powinny rozpocząć 
się w terminach przewidzianych w dokumentach: „Projekt 
zagospodarowania złoŜa”, oraz „Planie ruchu”. 
 

3. Tereny przeznaczone do eksploatacji, na których 
nie rozpoczęto prac przygotowawczych, powinny pełnić 
dotychczasowe funkcje. 
 

§ 20. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej. 
 

1. W zakresie gospodarki wodnej i urządzeń wodnych 
funkcjonujących na obszarze objętym planem. 

 
1.1. W odniesieniu do prowadzonej gospodarki  wodą 

i eksploatacji urządzeń wodnych na obszarze pól 
eksploatacji torfu, obowiązującym jest pozwolenie 
wodnoprawne Nr ROŚ.VIIw-6210-2/98 z dnia 16.09.1998 
r. wydane przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach, waŜne 
do 30.09.2008 r. 
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2. W zakresie gospodarki odpadami oraz masami 
ziemnymi lub skalnymi. 

 
2.1. W odniesieniu do gospodarowania odpa-

dami i masami ziemnymi na polach eksploatacji torfu, plan 
nie ustala szczegółowych zasad gospodarki z uwagi na 
marginalną skalę zjawiska. Wydobywane w trakcie 
eksploatacji torfu korzenie powinny być przewiezione na 
teren zakładu przeróbki torfu i zuŜyte do celów 
energetycznych lub w inny sposób wykorzystane. 
Wydobyty torf w trakcie prac konserwacyjnych rowów 
odwadniających lub formowania powierzchni działki 
eksploatacyjnej powinien być rozłoŜony na działce i 
zebrany w ramach prowadzonego procesu pozyskania 
surowca torfowego. 

 
2.2. Nadkład i nieuŜyteczne masy ziemne 

pozyskane na obszarze górniczym, naleŜy magazynować 
i we właściwym czasie wykorzystać do celów rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych i innych terenów 
wymagających rekultywacji. 

 
2.3. Powstające odpady komunalne naleŜy 

segregować i gromadzić w szczelnych pojemnikach. 
Okresowo wywozić na składowisko odpadów wskazane 
przez Urząd Gminy lub za pośrednictwem 
specjalistycznego, koncesjonowanego przedsiębiorstwa. 

 
3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, środków 

technicznych oraz oczyszczania i wykorzystania wód. 
 
3.1. W odniesieniu do gospodarki wodno-

ściekowej, środków technicznych oraz oczyszczania wód 
na terenie pól eksploatacji torfu, obowiązuje pozwolenie 
wodnoprawne Nr ROŚ.VIIw-6210-2/98 z dnia 16.09.1998 
r. wydane przez Urząd Wojewódzki w Suwałkach, waŜne 
do 30.09.2008 r. 

 
3.2. W przypadku zatrudnienia przy eksploatacji złoŜa osób, 

obowiązuje umieszczenie kontenerowego zaplecza 
sanitarnego wyposaŜonego w szczelny zbiornik, i wywóz 
ścieków do najbliŜszej oczyszczalni ścieków. 
 

4. W zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczaniem. 

 
4.1. W odniesieniu do ochrony powietrza przed 

zanieczyszczaniem na terenie pól eksploatacji torfu, od 
pracującego sprzętu technicznego oraz powstającego 
zapylenia torfem, nie ma potrzeby wprowadzania regulacji 
z uwagi na marginalną wielkość zanieczyszczeń nie 
powodującą przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń. 

 
5. W zakresie zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi. 
 
5.1. W odniesieniu do zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi na terenie 
pól  eksploatacji torfu, nie ustala się warunków z uwagi na 
brak ich występowania. 

 
5.2. Powstające odpady ropopochodne i przemysłowe, 

naleŜy zbierać w odrębnych szczelnych pojemnikach, 
ustawionych na nieprzepuszczalnym podłoŜu i 
przekazywać specjalistycznemu, koncesjonowanemu 
przedsiębiorstwu, do utylizacji. 
 

6. W zakresie bezpieczeństwa poŜarowego na terenie 
objętym planem. 

 

6.1. W odniesieniu do bezpieczeństwa poŜarowego na 
terenie pól eksploatacji torfu obowiązują ustalenia zawarte 
w dokumencie „Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”, 
oraz dokument „dodatek nr 1 Plan ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”. 

 
7. W zakresie wykorzystania energii elektrycznej i 

urządzeń energetycznych. 
 
7.1. W odniesieniu do wykorzystania energii 

elektrycznej i urządzeń energetycznych na terenie pól 
eksploatacji torfu (przepompownia wody na rowie A II), 
oraz na terenie zakładu przeróbki torfu obowiązuje waŜna 
„umowa na dostawę energii elektrycznej oraz eksploatacji 
urządzeń energetycznych” zawarta z Zakładem 
Energetycznym. 
 

DZIAŁ II 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE 

WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 
OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH  

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 1PG o 

powierzchni 12,63 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

a) wydobycie surowca torfowego do produkcji torfu 
ogrodniczego. Jest to teren na którym aktualnie 
prowadzona jest eksploatacja torfu zgodnie z 
Koncesją na wydobywanie torfu (Decyzja nr 
OŚ.IIIg-7512/3-96/97 z dnia 28.07.1997 r, wydana 
przez Wojewodę Suwalskiego i „Uproszczonym 
Projekt Zagospodarowania złoŜa torfu Niedrzwica” 
a takŜe zgodnie z aktualnym „Planem ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres 
waŜności planu ruchu: 2003-2007”, oraz 
„dodatkiem nr 1 Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-
2007” zatwierdzonych przez Dyrektora 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie; 

 
b) nie dopuszcza się innego uŜytkowania terenu do 

czasu uzyskania horyzontu eksploatacji torfu, poza 
moŜliwością wcześniejszego zaniechania 
wydobycia torfu i podjęcia prac rekultywacji terenu. 

 
2. Warunki uŜytkowania i warunki ochrony środowiska 

naleŜy prowadzić zgodnie z § 10 pt. 1, oraz zgodnie z § 
12. 

 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z § 18, oraz zgodnie z dokumentem „Plan ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument „dodatek nr 1 
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”. 

 
4. Zasady obsługi inŜynieryjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z ustaleniami § 20 pt.: 1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7, 
oraz dokumentem „Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”, 
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oraz dokument „dodatek nr 1 Plan ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”. 
 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 2PG o 
powierzchni 3,67 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

a) do eksploatacji torfu ogrodniczego w latach 
następnych, obecnie przygotowany do rozpoczęcia 
wydobycia zgodnie z Koncesją na wydobywanie 
torfu (Decyzja nr OŚ.IIIg-7512/3-96/97 z dnia 
28.07.1997 r. wydana przez Wojewodę 
Suwalskiego) i „Uproszczonym Projekt 
Zagospodarowania złoŜa torfu Niedrzwica”, 

 
b) dopuszcza się moŜliwość zaniechania wydobycia 

torfu i podjęcia prac rekultywacji terenu, 
 

2. Warunki uŜytkowania i warunki ochrony środowiska 
naleŜy prowadzić zgodnie z § 10 pt. 2, oraz zgodnie z § 
12. 

 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z § 18, oraz zgodnie z dokumentem „Plan ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument „dodatek nr 1 
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”. 

 
4. Zasady obsługi inŜynieryjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z ustaleniami § 20 pt: 1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7, 
oraz dokumentem „Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”, 
oraz dokument „dodatek nr 1 Plan ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”. 
 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 3PG o 
powierzchni 3,58 ha i 4PG o powierzchni 19,83 ha, ustala 
się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

  a) do eksploatacji torfu ogrodniczego w latach 
następnych (z Koncesją na wydobywanie torfu 
(Decyzja nr OŚ.IIIg-7512/3-96/97 z dnia 
28.07.1997 r. wydana przez Wojewodę 
Suwalskiego i „Uproszczonym Projekt 
Zagospodarowania złoŜa torfu Niedrzwica”), 
obecnie występują zbiorowiska roślinności zbliŜone 
do naturalnych, 

 
  b) dopuszcza się moŜliwość zaniechania wydobycia 

torfu i pozostawienia terenu do naturalnej sukcesji 
zbiorowisk roślinnych. 

 
2. Warunki uŜytkowania terenu: 

 
  a) do czasu wejścia na teren z pracami 

przygotowawczymi w celu rozpoczęcia wydobycia 
torfu, uŜytkowanie istniejących terenów leśnych 
naleŜy prowadzić zgodnie z waŜnym dokumentem 
„Uproszczony plan urządzenia lasu”, 

 

  b) warunki ochrony środowiska na tych terenach 
naleŜy prowadzić zgodnie z § 12. 

 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z § 18, oraz zgodnie z dokumentem „Plan ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument „dodatek nr 1 
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”. 
 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 5PG o 
powierzchni 34,63 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

a) do eksploatacji torfu ogrodniczego w latach 
następnych zgodnie „Uproszczonym projektem 
zagospodarowania złoŜa torfu Wiłkajcie Niedrzwica 
III” zatwierdzony decyzją nr OŚR/O.II.7417/21-
28/01 z dnia 02.11.2001 r wydaną przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego, 

 
b) obecnie na tym terenie występują zbiorowiska 

roślinności leśnej zbliŜone do naturalnych, 
 
c) dopuszcza się moŜliwość zaniechania wydobycia 

torfu i pozostawienia terenu do naturalnej sukcesji 
zbiorowisk roślinnych. 

 
2. Warunki uŜytkowania terenu: 

 
a) do czasu wejścia na teren z pracami 

przygotowawczymi w celu rozpoczęcia wydobycia 
torfu, uŜytkowanie istniejących terenów leśnych 
naleŜy prowadzić zgodnie z waŜnym dokumentem 
„Uproszczony plan urządzenia lasu”, 

 
b) warunki ochrony środowiska na tych terenach 

naleŜy prowadzić zgodnie z § 12. 
 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 
zgodnie z § 18. 
 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 6PG o 
powierzchni 6,93 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

a) do eksploatacji borowiny w celach leczniczych w 
uzdrowisku w Gołdapi w latach następnych 
zgodnie z „Projektem zagospodarowania złoŜa 
torfu Niedrzwica II” a w stosunku do wydzielonego 
złoŜa borowiny Niedrzwica III zgodnie z 
ustaleniami  „Koncesji na wydobywanie torfu 
leczniczego (borowin) ze złoŜa Niedrzwica III” 
(decyzja nr BOR.7510-1/05 z dnia 1.06.2005 r. 
wydana przez Starostę Gołdapskiego, 

 
b) na pozostałym obszarze na którym nie jest 

prowadzona eksploatacja oraz prace 
przygotowawcze do wydobycia torfu naleŜy 
utrzymywać dotychczasowy sposób uŜytkowania 
terenu, 

 
c) obecnie na tym terenie występują zbiorowiska 

roślinności leśnej zbliŜone do naturalnych, 
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d) dopuszcza się moŜliwość zaniechania wydobycia 
torfu i pozostawienia terenu do naturalnej sukcesji 
zbiorowisk leśnych. 

 
2. Warunki uŜytkowania terenu: 

 
a) do czasu wejścia na teren z pracami 

przygotowawczymi w celu rozpoczęcia wydobycia 
torfu, uŜytkowanie istniejących terenów leśnych 
naleŜy prowadzić zgodnie z waŜnym dokumentem 
„Uproszczony plan urządzenia lasu”, 

 
b) warunki ochrony środowiska na tych terenach 

naleŜy prowadzić zgodnie z § 12. 
 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 
zgodnie z § 18. 
 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 7ZNE o 
powierzchni 10,39 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
Teren wyeksploatowany, przeznaczony do naturalnej 
sukcesji zbiorowisk roślinnych (renaturyzacji) według 
ustaleń § 11 pt. 3. 
 
 2. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy 
prowadzić zgodnie z § 18, oraz zgodnie z dokumentem 
„Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego 
Niedrzwica sporządzony w formie uproszczonej, okres 
waŜności planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument 
„dodatek nr 1 Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”. 
 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 8ZNE o 
powierzchni 3,08 ha, oraz oznaczonego symbolem 9ZNE 
o powierzchni 0,74 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
Teren wyłączony z eksploatacji i przeznaczony do 
rekultywacji. Rekultywacja moŜe odbywać się przez 
dopuszczenia do naturalnej sukcesji zbiorowisk roślinnych 
według ustaleń §11 pt. 3. 
 
 2. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy 
prowadzić zgodnie z §18, oraz zgodnie z dokumentem 
„Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego 
Niedrzwica sporządzony w formie uproszczonej, okres 
waŜności planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument 
„dodatek nr 1 Plan ruchu odkrywkowego zakładu 
górniczego Niedrzwica sporządzony w formie 
uproszczonej, okres waŜności planu ruchu: 2003-2007”. 
 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 10ZL o 
powierzchni 0,70 ha, 11ZL o powierzchni 0,93 ha, 12ZL o 
powierzchni 1,12 ha, 13ZL o powierzchni 2,50 ha, 14ZL o 
powierzchni 16,42 ha, 15ZL o powierzchni 1,52 ha, ustala 
się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

a) tereny leśne z moŜliwością rozwoju naturalnej 
sukcesji zbiorowisk, 

 
b) hodowlę i gospodarkę leśną naleŜy prowadzić 

według wskazań waŜnego dokumentu 
„Uproszczony plan urządzenia lasu”. 

 

2. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 
zgodnie z § 18. 
 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 16R o 
powierzchni 2,24 ha, 17R o powierzchni 3,06 ha, 18R o 
powierzchni 0,10 ha, 20R o powierzchni 2,42 ha, 21R o 
powierzchni 1,41 ha, 22R o powierzchni 0,75 ha, 23R o 
powierzchni 1,00 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
Tereny uŜytkowane rolniczo na których ustala się zasady 
prowadzenia gospodarki rolnej  według wskazań 
zawartych w dokumencie: „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gołdap”. 
 

2. UŜytkowanie terenu: 
 

a) nie przewiduje się wprowadzenia zabudowy na 
tereny przeznaczone do rolniczego wykorzystania, 

 
b) zaleca się stosowanie zasad gospodarki według 

dokumentów: 
 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
minimalnych wymagań utrzymywania gruntów 
rolnych w dobrej kulturze rolnej, 

 
- Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie 

ekologicznym. 
 

3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 
zgodnie z § 18. 
 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 19R o 
powierzchni 10,94 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
 

  a) tereny częściowo wyłączone z eksploatacji torfu i 
przeznaczone do rekultywacji według wskazań 
dokumentu: „Projekt techniczny rekultywacji potorfi 
na złoŜu Niedrzwica”, 

 
  b) dopuszcza się zmianę kierunku rekultywacji na 

uŜytkowanie rolnicze przez załoŜenie np.: stawów 
rybnych, plantacji borówki, Ŝurawiny itp., po 
wykonaniu zmian w dokumencie: „Projekt 
techniczny rekultywacji potorfi na złoŜu 
Niedrzwica”. 

 
2. UŜytkowanie terenu: 

 
  a) nie przewiduje się wprowadzenia zabudowy na 

tereny przeznaczone do rolniczego wykorzystania, 
 
  b) ustala się zasady prowadzenia gospodarki rolnej  

według wskazań zawartych w dokumencie: 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gołdap”, 

 
  c) zaleca się stosowanie zasad gospodarki według 

dokumentów: 
 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 
wymagań utrzymywania gruntów rolnych w 
dobrej kulturze rolnej, 
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- ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie 
ekologicznym. 

 
3. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić 

zgodnie z § 18. 
 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 24KDW o 
powierzchni 2,22 ha, oraz 26KDW o powierzchni 0,24 ha, 
27KDW o powierzchni 0,37 ha, ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
Drogi wewnętrzne mające lokalne znaczenie w 
komunikacji z terenami otaczającymi o minimalnej 
szerokości 10 m. 
 

2. UŜytkowanie: 
Utrzymywać dotychczasową funkcję z moŜliwością 
modernizacji. Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy 
prowadzić zgodnie z § 18. 
 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 25KDW o 
powierzchni 0,73 ha, oraz 28KDW o powierzchni 0,04 ha, 
ustala się: 
 

1. Przeznaczenie terenu: 
Drogi gruntowe wewnętrzne o minimalnej szerokości w 
liniach rozgraniczających 10 m. 
 
 2. UŜytkowanie: 

Zasady obsługi komunikacyjnej naleŜy prowadzić zgodnie 
z § 18, oraz zgodnie z dokumentem „Plan ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”, oraz dokument „dodatek nr 1 
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego Niedrzwica 
sporządzony w formie uproszczonej, okres waŜności 
planu ruchu: 2003-2007”. 
 

DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE l KOŃCOWE 

 
§ 33. W wyniku uchwalenia planu nie nastąpi wzrost 

wartości terenów. 
 
§ 34. Do spraw z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w Ŝycie 
planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się 
ustalenia planu. 

 
§ 35. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gołdapi. 
 
§ 36. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Remigiusz Karpiński 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVI/290/06 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 27 września 2006 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVI/290/06 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 27 września 2006 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Gołdap z pokładami 
torfów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infr astruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych 

gminy oraz o zasadach ich finansowania. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. 
U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada 
Miejska w Gołdapi określa następujący sposób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania: 

 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
słuŜące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zadania własne gminy. 

 
§ 2. Plan nie ustala potrzeby realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 
własnych gminy. 
 

 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVI/290/06 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 27 września 2006 r. 
w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
części gminy Gołdap z pokładami 
torfów połoŜonych w obrębach 
geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie. 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie uwag zgłoszonych do projektu planu. 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. 
U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada 
Miejska w Gołdapi rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia 
uwag w projekcie planu. 

 
W trakcie wyłoŜenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części Gminy Gołdap 
z pokładami torfów połoŜonych w obrębach geodezyjnych 
Bałupiany i Wiłkajcie nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
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UCHWAŁA Nr XLV/519/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 18 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Zalewo w obr ębach 

geodezyjnych: Duba, Jerzwałd i Urowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Zalewie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalewo w obrębach geodezyjnych: 
Duba*, Jerzwałd i Urowo*, zwany dalej „planem”. 

 
2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały. 
 
§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr X/115/03 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003 r. w 
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sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w 
obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd i Urowo. 

 
2. Załączniki do uchwały: 

 
  a) Nr 1, zawierający lokalizacje planu, sporządzony na 

mapie w skali 1:100 000, 
 
  b) Nr: 2*, 3 i 4*, zawierające treści rysunku planu, 

sporządzone na kopii mapy zasadniczej w skali: 
1:1000, stanowią rysunek planu. 

 
3. Rysunek planu obowiązuje w następującym 

zakresie ustaleń planu: 
 
  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczających tereny o róŜnym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) zasad podziału terenu, dotyczących cech 

geometrycznych działek budowlanych, 
 
  e) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MN - 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ZN - zieleni 
objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie 
przyrody, ZP - zieleni urządzonej, WS - wód 
powierzchniowych, KD - dróg publicznych, KDW - dróg 
wewnętrznych. 

 
4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera załącznik Nr 5 do uchwały. 

 
§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu. 

 
1. 

 
Nr-y załączników 
do uchwały oraz 
obr. geodezyjne, 
których dotyczą 

Oznaczenie 
terenu Przeznaczenie terenu: 

1 MN, 2 MN, 
 3 MN, 4 MN,  

5 MN 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

1 ZN, 2 ZN,  
3 ZN, 4 ZN 

zieleń objęta formami ochrony z 
tytułu przepisów o ochronie 
przyrody 

1 WS, 2 WS,  
3 WS 

wody powierzchniowe 

1 KDW,  
2 KDW, 3 KDW 

droga wewnętrzna 

2 
obr. Duba * 

1 KD droga publiczna 

6 MN zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

2 KD droga gminna 
3 

obr. Jerzwałd 
1ZP zieleń urządzona 

7 MN, 8 MN zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

2 ZP zieleń urządzona 

5 ZN 
zieleń objęta formami ochrony z 
tytułu przepisów o ochronie 
przyrody 

4 
obr. Urowo * 

3 KD droga publiczna 

 
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego określone są ustaleniami: 
 

a) ochrony terenów oznaczonych symbolami: 
1 - 5 ZN, 

 
b) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
c) zasad kształtowania zabudowy, 
 
d) zasad podziału nieruchomości na działki 

budowlane. 
 

2. W granicach planu nie ustala się lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, o której mowa w przepisach 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 
1. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolem MN 

są terenami zabudowy mieszkaniowej w rozumieniu 
przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed 
hałasem. 

 
§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy: 
 

1. 
 
Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

1 MN,  
2 MN,  
3 MN, 
4 MN,  
5 MN,  
6 MN, 

7 MN, 8 MN 

1. Na kaŜdej z działek budowlanych zezwala się na 
lokalizację jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z zabudową gospodarczą. 

 
2. Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną naleŜy 

kształtować jako budynki wolnostojące do dwóch 
kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem 
uŜytkowym. 

 
3. Zabudowę gospodarczą naleŜy kształtować do 

wysokości jednej kondygnacji. 
 
4. Zadaszenia zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej 

naleŜy kształtować w formie dachów dwuspadowych 
lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci 
dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego 
budynku w przedziale 35o-45o. 

 
5. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki ustala się w wielkości 45 %. 
 
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni działki ustala się w 
wielkości 35 %. 

 
7.  Powierzchnia zabudowy gospodarczej nie powinna 

przekraczać 20% powierzchni zabudowy 
mieszkaniowej na kaŜdej z działek. 

 

1 ZN, 2 ZN, 
3 ZN, 4 ZN, 
5ZN, 1 ZP, 

2 ZP 

1. Na oznaczonych terenach nie zezwala się na budowę: 
 

a) budynków (w rozumieniu przepisów budowlanych), 
 
b) budowli i obiektów małej architektury 

(w rozumieniu przepisów budowlanych). 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) 
właściwe przepisy budowlane. 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału 

nieruchomości na działki budowlane. 
 
1. W granicach planu podziały nieruchomości na 

działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla 
działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z 
ustaleniami i rysunkiem planu. 

 
2. Minimalną powierzchnię dla działki budowlanej 

ustala się w wielkości 1500 m2. 
 
3. Zasady podziału terenu dotyczące cech 

geometrycznych działek budowlanych określa treść 
załącznika Nr 1 do uchwały. 

 
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
1. Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ 

komunikacyjny stanowią drogi gminne. 
 
2. W przypadku budowy sieci gazowych naleŜy 

wykonać je na warunkach określonych właściwymi 
przepisami odrębnymi. 

 
3. W granicach planu: 

 
  a) kaŜda z działek budowlanych przeznaczonych pod 

zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinna mieć zapewnioną moŜliwość przyłączenia 
uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do 
zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, 

 
  b) w robotach budowlanych elektroenergetycznych 

naleŜy skablować sieci i przyłączenia 
elektroenergetyczne, 

 
  c) zaopatrzenie w ciepło kaŜdej z działek budowlanych 

przeznaczonych na pobyt ludzi naleŜy zapewnić z 
indywidualnych źródeł ciepła, z wykluczeniem 
stosowania paliw węglowych lub przez przyłączenie do 
sieci gazowej, o której mowa w punkcie 2, 

 
  d) wody opadowe naleŜy odprowadzić na teren 

nieutwardzony (alternatywnie zezwala się na inne 

rozwiązania zgodne z warunkami określonymi 
przepisami prawa wodnego i budowlanego). 

 
4. Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu 

powinno nastąpić przez przyłączenie sieci kanalizacji 
sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do projektowanej 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji 
w/w systemu ustala się odprowadzenie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych. 
 

5. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w 
punktach: 2 i 3a) powinny być określone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odrębnych. 

 
6. W planie nie ustala się inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych 
gminy. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 

8 MN 10 

1 ZN, 2 ZN, 3 ZN, 4ZN, 5ZN 1 
1 ZP, 2 ZP 1 

1 KDW, 2 KDW, 3 KDW 1 
1 KD, 2 KD, 3 KD 1 

 
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Zalewa. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Wanda Skolimowska 

 
___________________ 
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-385/06 z dnia 21 listopada 2006 r. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/519/06 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 18 października 2006 r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/519/06 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 18 października 2006 r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XLV/519/06 
Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 18 października 2006 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Zalewie 
postanawia, co następuje: 

 
1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo 
w obrębach geodezyjnych: Duba, Jerzwałd i Urowo, z 
ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zalewo, uchwalonego uchwałą Nr  XIV/152/99 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 1999 r. 

 
2. W/w stwierdzenie określa uchwała Nr XLIV/511/06 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 września 2006 r. w 
sprawie stwierdzenia zgodności: 
 

- projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo 
pomiędzy jeziorem Ewingi a ul. Tartaczną - teren 
działki Nr 231/1 z ustaleniami obowiązującego 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zalewo, 

oraz 
- projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zalewo w obrębie 
geodezyjnym Dobrzyki, 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zalewo w obrębach 
geodezyjnych: Dobrzyki i Wielowieś, 

- projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zalewo w obrębach 
geodezyjnych: Duba, Jerzwałd i Urowo, 

z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zalewo. 

 
3. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie 

przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. W związku z treścią § 8 pkt 6 uchwały w granicach 

planu nie występują zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

 
 
 
 
 

2713 

UCHWAŁA Nr XXXIV/193/06 

Rady Gminy Janowo 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) Rada 
Gminy Janowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Średnią cenę skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały 

2006 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
(Monitor Polski Nr 74, poz. 745 z dnia 25.10.2006 r.) 
obniŜa się z kwoty  35,52 zł do kwoty 27,00 zł za 1 
kwintal. 

 

§ 2. Z dniem 1.01.2007 r. traci moc uchwała 
Nr XXVII/156/05 Rady Gminy Janowo z dnia 30 listopada 
2005 r. w/s obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów 
podatku rolnego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janowo 
Edward Berent 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/194/06 

Rady Gminy Janowo 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Gminy Janowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości w 

wysokości: 
 
  1) od budynków lub ich części; 
 

a) od 1 m kw powierzchni uŜytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części  0,29 zł, 

b) od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej budynków lub 
ich części związanych z działalnością gospodarczą 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
inną niŜ rolnicza lub leśna - 11,30 zł, 

c) od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,37 zł, 

d) od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej budynków 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,00 
zł, 

e) od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej pozostałych 
budynków lub ich części, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego - 2,95 zł, 

f) od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej pozostałych 
budynków lub ich części połoŜone na terenie 
wiejskim, będące własnością byłych rolników, 

którzy zaprzestali prowadzenia działalności 
rolniczej poprzez przekazanie gospodarstwa 
rolnego na Skarb Państwa w zamian za emeryturę 
-1,50 zł, 

 
  2) od gruntów: 
 

a) od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych z 
działalnością gospodarczą , bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków -0,50 zł, 

b) od gruntów pod jeziorami, a takŜe gruntów zajętych 
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni, 

d) od 1 m kw. powierzchni gruntów pozostałych, w 
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego - 0,07 zł, 

 
  3) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie 

art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy powołanej na 
wstępie - 2 %. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/119/04 Rady Gminy 

Janowo z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości . 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeniowej urzędu gminy  oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego a 
obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janowo 
Edward Berent 
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UCHWAŁA Nr XLIX/389/06 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 4 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Olecku 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków 

transportowych: 
 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950 zł, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 12965 - 

c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton  1100 zł; 
 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia: 

 
Tabela 1 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 14 1460 1520 
14 i  powyŜej 1600 1680 

Trzy osie 
12 19 1580 1660 
19 23 1660 1740 
23 i powyŜej 1740 1800 

Cztery osie i więcej 
12 29 1820 2440 
29 i powyŜej 1840 2450 

 
  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 

 
a) od 3,5 tony do 6 ton włącznie 1140 zł,  
b) powyŜej 6 ton do 9 ton włącznie 1260 zł, 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1380 zł, 

 
  4) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 

 
Tabela 2 

Liczba osi i 
dopuszczalna 

Masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 31 1620 1680 
31 i powyŜej 1680 1930 

Trzy osie 
12 40 1660 1730 
40 i powyŜej 1750 2500 

 

  5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 800 zł; 

 
  6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

 
Tabela 3 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa / 
przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 i powyŜej 980 1060 
Dwie osie 

12 28 1060 1200 
28 38 1240 1340 
38 i powyŜej 1280 1700 

Trzy osie i więcej 
12 38 1260 1300 
38 i powyŜej 1300 1380 

 
  7) od autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc do 

siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy: 
 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc 1050 zł, 
 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1650 zł. 

 
§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest na 

konto Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 
3702 0007 6117 w banku PKO BP S.A. O/Olecko oraz 
jego agencjach. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olecka. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Gałczyk 

 

 
 
_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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2716 

UCHWAŁA Nr XLIX/390/06 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie opłaty targowej w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Olecku uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej w 

następującej wysokości: 
  1) przy sprzedaŜy z kosza, wiadra, ręki, wózka: 

a) od osób sprzedających nabiał - 2,00 zł, 
b) od osób sprzedających pozostałe produkty - 

4,00 zł; 
  2) przy sprzedaŜy  ze stoiska, namiotu, straganu i 

pozostałych miejsc - 10 zł; 
  3) przy sprzedaŜy z samochodu osobowego, samochodu 

dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 t., ciągnika, furmanki, przyczepy - 15,00 zł; 

  4) przy sprzedaŜy z samochodu dostawczego o 
dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t - 
30,00 zł. 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa przez prowadzącego targowisko. 

 
2. Za pobieranie opłat targowych ustala się prowizję w 

wysokości 95 % brutto od zainkasowanych kwot. 
 
3. Zainkasowane kwoty w pełnej wysokości 

prowadzący targowisko odprowadza do 10 dnia kaŜdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu 
Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 
6117 w Banku PKO BP S.A. o/Olecko oraz jego 
agencjach. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Olecka. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Gałczyk 

 

_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. 

Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
 

2717 

UCHWAŁA Nr XLIX/391/06 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie opłaty  administracyjnej w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e i pkt 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Olecku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie 
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w następującej wysokości: 
  1) od wypisu i wyrysu obejmującego jednostkę bilansową 

planu zagospodarowania przestrzennego, w skład 
której wchodzi więcej niŜ jeden symbol planu - 110 zł; 

  2) od wypisu i wyrysu obejmującego jeden symbol 
jednostki bilansowej planu zawierającego więcej niŜ 
jeden numer ewidencyjny gruntu - 65 zł; 

  3) od wypisu i wyrysu obejmującego jeden numer 
ewidencyjny gruntu - 50 zł. 
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§ 2. Opłatę administracyjną naleŜy uiścić w kasie 
Urzędu Miejskiego w Olecku lub na konto nr 57 1020 4724 
0000 3702 0007 6117 w banku PKO BP S.A. O/Olecko 
oraz jego agencjach. 

 
§ 3. Opłata administracyjna jest płatna z chwilą 

zgłoszenia wykonania czynności urzędowej, od której jest 
pobierana. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Olecka. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Gałczyk 

 

_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. 

Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
 

2718 
UCHWAŁA Nr XLIX/392/06 
Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 
 

w sprawie opłaty miejscowej w 2007 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) stosownie do rozporządzenia Nr 33/91 
Wojewody Suwalskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie 
ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę 
miejscową (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 26, poz. 238) Rada 
Miejska w Olecku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych 

przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na 
terenie miasta Olecko i w miejscowościach połoŜonych na 
terenie gminy Olecko ustalonych rozporządzeniem 
Nr 33/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w 
sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się 
opłatę miejscową. 

 
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 

wysokości: 
  1) od dzieci i młodzieŜy szkolnej, studentów, emerytów i 

rencistów - 0,80 zł; 
  2) od pozostałych - 1,60 zł. 
 

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobiera się za kaŜdy dzień 
pobytu. 

 
2. Osoby podlegające opłacie miejscowej 

przebywające w hotelach, schroniskach, pensjonatach, 

obozowiskach turystycznych i podobnych obiektach 
usługowych uiszczają opłatę u osoby wyznaczonej przez 
podmiot gospodarczy prowadzący obiekt. 

 
3. Osoby podlegające opłacie miejscowej, 

przebywające w obiektach usługowych nie wymienionych 
w ust. 2, uiszczają opłatę u sołtysów, właścicieli, 
posiadaczy i zarządców nieruchomości i lokali. 

 
§ 4. 1. Ustala się pobór opłaty miejscowej w drodze 

inkasa. 
 
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do 

jej poboru wyznacza się: 
  1) osoby kierujące hotelami, schroniskami, pensjonatami, 

obozowiskami turystycznymi i podobnymi obiektami 
usługowymi, 

  2) sołtysów, właścicieli, posiadaczy i zarządców 
nieruchomości i lokali - w przypadku innych niŜ obiekty 
wymienione w pkt 1. 

 
§ 5. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje prowizja 

w wysokości 10 % brutto od zainkasowanych kwot. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Olecka. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Gałczyk 

 

_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. 

Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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2719 

UCHWAŁA Nr XLIX/393/06 

Rady Miejskiej w Olecku 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie podatku od posiadania psów w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. Nr 143, poz. 
1199) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od 

posiadania psów w Gminie Olecko na kwotę 50 zł za 
kaŜdego psa. 

 
§ 2. 1. Dla emerytów do 65 roku Ŝycia ustala się 

wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w 
Gminie Olecko na kwotę 20 zł za pierwszego psa, a za 
kaŜdego następnego - 50 zł. 

 
2. Dla osób uprawnionych do renty inwalidzkiej do 

65 roku Ŝycia ustala się wysokość rocznej stawki podatku 
od posiadania psów w Gminie Olecko na kwotę 20 zł za 
pierwszego psa, a za kaŜdego następnego - 50 zł. 

 
§ 3. 1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 

31 października roku podatkowego. 
 

2. W przypadku nabycia psa po 31 października 
podatek płatny jest w terminie 14 dni od powstania 
obowiązku podatkowego. 

 
3. Podatek od posiadania psów płatny jest na konto 

Urzędu Miejskiego w Olecku Nr 57 1020 4724 0000 3702 
0007 6117 w Banku PKO BP S.A. o/Olecko oraz jego 
agencjach. 

 
4. Dopuszcza się pobór podatku w drodze inkasa. 

Pobrane kwoty inkasent odprowadza do 10 dnia kaŜdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu 
Miejskiego w Olecku, o którym mowa w ust. 3. 

 
5. Inkasentami ustala się: 

  1) w mieście - pracownika Urzędu Miejskiego w Olecku, 
  2) na wsi - sołtysów, którym ustala się prowizję brutto w 

wysokości 30% pobranych kwot. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olecka. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Leszek Gałczyk 

 
_______________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. 

Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr LI/633/06 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych za rok 2007  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 10 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Pisz na rok 2007: 
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1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu (uwzględniając rok produkcji): 
wyprodukowane: 

do dnia 31.12.1995 r. od dnia 1.01.1996 r. 
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 560 zł 510 zł, 
2) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720 zł 670 zł, 
3) powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton - 820 zł 800 zł, 

 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia: 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach 

Stawka podatku 

nie mniej niŜ    mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12                           13 840 zł 920 zł 
13                           14 870 zł 940 zł 
14                           15 920 zł 1.000 zł 

15 1 130 zł 1.252 zł 

Trzy osie 
12                           17 970 zł 1.020 zł 
17                           19 1.070 zł 1.180 zł 
19                           21 1.180 zł 1.280 zł 
21                           23 1.280 zł 1.380 zł 
23                           25 1.480 zł 1.577 zł 

25 1.500 zł 1.580 zł 

Cztery osie i więcej 
12                            25 1.380 zł 1.480 zł 
25                            27 1.480 zł 1.590 zł 
27                            29 1.590 zł 1.690 zł 
29                            31 2.250 zł 2.453 zł 

31 2.300 zł 2.453 zł 

 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i  poniŜej 12 ton (uwzględniając rok 
produkcji): 
wyprodukowane: do dnia 31.12.1995 r.    od dnia 1.01.1996 r. 
- od 3,5 tony i poniŜej 12 ton   990 zł  920 zł. 
 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności  od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 
pojazdów i rodzaju zawieszenia : 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + 

naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 

nie mniej niŜ     mniej 
niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne 
systemy 

zawieszenia 
osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12                       18 970 zł 1.070 zł 
18                       25 1.180 zł 1.280 zł 

25                       31 1.380 zł 1.480 zł 
     31 1.640 zł 1.936 zł 

 
Trzy osie i więcej 

12                       40 1.750 zł 1.800 zł 
     40 2.200 zł 2.505 zł 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego (przy uwzględnieniu roku produkcji): 
wyprodukowane: 

do dnia 31.12.1995 r. od dnia 1.01.1996 r. 
- od 7 ton i poniŜej 12 ton - 510 zł  480 zł, 

 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia: 
liczba osi, dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów 
naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy (w 

tonach) 

Stawka podatku 

nie mniej niŜ   mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawiesz. uznanym za 

równowaŜne 

inne 
systemy 

zawieszeni
a osi  

jezdnych 

Jedna oś 
12                        18 310 zł 410 zł 
18                        25 360 zł 460 zł 

     25 510 zł 590 zł 

Dwie osie 
12                        28 460 zł 560 zł 
28                        33 770 zł 870 zł 
33                        38 1.180 zł 1.292 zł 

    38 1.410 zł 1.700 zł 

Trzy osie i więcej 
12                        38 900 zł 950 zł 

     38 1.070 zł 1.282 zł 

 
7. Od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia (przy uwzględnieniu roku produkcji): 
wyprodukowane: 

do dnia 31.12.1995 r. od dnia 1.01.1996 r. 
 
  1) mniejszej niŜ 30 miejsc                  - 740 zł   720 zł, 
 
  2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.360 zł 1.330 zł. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Pisza. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 
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UCHWAŁA Nr LI/634/06 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów, terminu płatn ości oraz sposobu jego poboru 

na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 14 
pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania 

psów obowiązującą na terenie Gminy Pisz w roku 2007 w 
wysokości 40 zł od jednego psa. 
 

§ 2. Podatek pobiera się w połowie stawki tj. w kwocie 
20,00 zł od właścicieli, którzy nabędą psa ze schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w okresie obowiązywania 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Podatek od posiadania psów płatny jest bez 
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu 
roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego. 

 
§ 4. Wpłaty podatku moŜna dokonywać bezpośrednio 

w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie 
Miejskim w Piszu lub na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Piszu. 

 
§ 5. 1. Pobór podatku moŜe odbywać się  równieŜ w 

drodze inkasa za pośrednictwem: 
 
  1) Spółdzielni mieszkaniowych w Piszu, 
 
  2) Nadleśnictwa Pisz, 
 
  3) Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o., 

 
  4) Agencji Nieruchomości Rolnych, 
 
  5) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. w Piszu odpowiedzialnego za odczyt liczników 
poboru wody - w budynkach wolnostojących i w 
zabudowie szeregowej, 

 
  6) sołtysów wsi, z zastrzeŜeniem ust. 2, 3 i 4. 
 

2. Do poboru naleŜności określonych w § 1 w obrębie 
sołectwa Uściany upowaŜnia się Pana Wiesława 
Nadarzyn. 

 
3. Do poboru naleŜności określonych w § 1 w obrębie 

sołectwa Liski upowaŜnia się Panią Halinę Klama. 
 
4. Do poboru naleŜności określonych w § 1 w obrębie 

sołectwa Karpa upowaŜnia się Pana Krystiana Głowienka. 
 
§ 6. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od 

posiadania psów w wysokości 10 % od zainkasowanej 
kwoty. 

 
2. Inkasent pobierający podatek od posiadania psów 

odprowadza go w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu pierwszego kwartału roku 
podatkowego, w którym pobrano podatek, na konto 
Urzędu Miejskiego w Piszu. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Pisza. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 
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UCHWAŁA Nr LI/635/06 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 5 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 

nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pisz w 
roku 2007: 
 

1. Od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,47 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni. 

 
2. Od budynków lub ich części: 

 
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
b) od piwnic i poddaszy uŜytkowych w budynkach 

mieszkalnych - 0,25 zł od 1 m
2
 powierzchni 

uŜytkowej, 
c) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej - 14,00 zł od 1 m
2
 powierzchni 

uŜytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,61 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,01 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, w tym: 

- od budynków gospodarczych lub ich części nie 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, 
poz. 1412) - 3,60 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

- od budynków garaŜowych - 3,80 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej. 

 
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Pisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 
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UCHWAŁA Nr LI/636/06 

Rady Miejskiej w Piszu 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gm iny Pisz w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 

167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, 
poz. 1412) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru 
podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP Nr 74, poz. 745) 
z kwoty 35,52 zł za 1 dt1 do kwoty 27,88 zł za 1 dt. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Pisza. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Józef Skrodzki 

 

 
_____________ 
1 w powszechnym uŜyciu w handlu produktami rolnymi jest jednostka decytona zwana kwintalem. 
1 decytona = 1 dT = T 
1q = 100 kg 
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UCHWAŁA Nr LVI/393/06 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie opłaty targowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 
2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, 
Dz. U. z 2002 Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113, poz. 
984, Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 Nr 
214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 
2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. z 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 Nr 167, 
poz. 1759, Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Z 
2005 Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128) 
oraz art. 5, art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 Nr 121, poz. 844, Dz. U. z 2005 Nr 143, poz. 
1199) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w 

wysokości jak niŜej przy sprzedaŜy: 
 
  a) z wiaty zadaszonej 13,50 zł, 
 
  b) z ławy niezadaszonej  9,20 zł, 
 
  c) w miejscach pozostałych, zajętych przez towar 

handlującego 7,20 zł, 
 
  d) z przyczepy gastronomiczno-handlowej 20,20 zł, 
 
  e) z przyczepy samochodowej 8,40 zł, 
 
  f) z pojazdów: 

- wóz konny, ciągnik rolniczy 6,70 zł, 
- ciągnik rolniczy z przyczepą 14,90 zł, 

- samochód osobowy 6,70 zł, 
- samochodowych do 2,5 tony 20,20 zł, 
- samochodowych  powyŜej 2,5 tony 27,20 zł, 

 
  g) dla handlujących z ręki, kosza, wiadra 3,10 zł. 
 

§ 2. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa. Ustala 
się prowizję w wysokości 95 % za pobór opłaty w drodze 
inkasa. Inkasentem ustala się dzierŜawcę targowiska na 
postawie zawartej umowy. 

 
§ 3. Osoby handlujące poza terenem targowiska 

miejskiego po uzyskaniu w Urzędzie Miejskim zezwolenia, 
muszą wnieść opłatę targową bez wezwania, przed 
przystąpieniem do sprzedaŜy za kaŜdy dzień handlu na 
konto Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub bezpośrednio 
do Kasy Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Węgorzewa. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/299/05 z dnia 
30 listopada 2005 roku i uchwała Nr XLVII/326/06 z dnia 
25 stycznia 2006 roku w sprawie opłaty targowej. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Iwaniuk 
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2725 

UCHWAŁA Nr 38/IV/06 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy mat erialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamies zkałych 

na terenie Gminy Braniewo. 

 

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 póź. zm.) art. 90F 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 
oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Braniewo wprowadza się następujące 
zmiany: 
- w § 4 ust. 5 kwotę 194,00 zł zastępuje się kwotą 

207,00 zł, 
- 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

Kryteria dochodu przypadającego na osobę w rodzinie 
uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego: 
- dochód do 50 zł na osobę - kwota stypendium od 
51,20 - 128,00 zł, 
- od 51 zł - 100 zł - kwota stypendium od 51,20 - 
100,00 zł, 

- od 101 zł - 150 zł - kwota stypendium od 51,20 - 
85,00 zł, 

- od 151 zł - 200 zł - kwota stypendium od 51,20 - 
70,00 zł, 

- od 201 zł - 250 zł - kwota stypendium od 51,20 - 
55,00 zł, 

- od 251 zł - 351 zł - kwota stypendium 51,20 zł, 
 

- w § 5 ust. 3 kwotę 280 złotych zastępuje się kwotą 320 
złotych. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Braniewo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Gawron 

 
 
 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym moŜe 
być udzielana uczniowi jako stypendium szkolne lub jako 
zasiłek szkolny. 

 
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym moŜe 

być udzielana uczniowi w celu: 
  1) zmniejszenia róŜnic w dostępie do edukacji; 
  2) umoŜliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikających z trudniej sytuacji materialnej ucznia; 
  3) wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
 

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
przysługuje: 
 

1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłuŜej niŜ do 
ukończenia 24 roku Ŝycia: 

- uczniowi szkoły publicznej, 
- uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej, 
- słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego, 
- słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków 

obcych 
- słuchaczowi kolegium pracowników słuŜb 

społecznych 
- słuchaczowi niepublicznego kolegium 

nauczycielskiego 
- słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego 

kolegium języków obcych. 
 

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 
uczniowi szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień 
szkoły publicznej. 
 

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 
dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo w stopniu 
głębokim: 

- będącym wychowankiem publicznego ośrodka 
umoŜliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, 

- będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka 
umoŜliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. 

 
4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki 

dzieciom i młodzieŜy upośledzonym umysłowo ze 
sprzęŜonymi niepełnosprawnościami: 

- będącym wychowankiem publicznego ośrodka 
umoŜliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, 

- będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka 
umoŜliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. 

 
5. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się 

bez bliŜszego określenia o: 
- regulaminie - rozumie się przez to regulamin 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Braniewo, 

- ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), 
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- uczniu - rozumie się prze 3 z to osoby wymienione w 
art. 906 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zmianami) zamieszkujące na terenie Gminy 
Braniewo, 

- stypendium - rozumie się przez to stypendium 
szkolne, 

- zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny. 
 

6. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniowi 
w formie: 

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających 
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, w szczególności udziału w 
wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę 
(wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone 
szkoły itp.), 

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, a w szczególności nauki języków 
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, 
sportowych, zajęć na basenie i innych, 

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 
tym w szczególności zakupu: 
- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i 

innych ksiąŜek pomocniczych do realizacji procesu 
dydaktycznego, 

- zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, 
- stroju sportowego i innego wyposaŜenia uczniów 

wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, 
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

związanych z pobraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu 
§ 2 ust. 1 pkt 3-7oraz ust. 3 i 4, a takŜe ucznia szkoły 
ponad gimnazjalnej, a w szczególności 
zakwaterowania w bursie, internacie, transportu 
środkami komunikacji zbiorowej, 

- świadczenia pienięŜnego, jeŜeli organ przyznający 
stypendium uzna, Ŝe udzielenie stypendium w/w 
formach nie jest celowe lub teŜ niemoŜliwe. 

 
7. Stypendia będą przekazywane w następujący 

sposób: 
- w formie świadczenia pienięŜnego- wypłacane w 

okresach comiesięcznych w kasie Urzędu Gminy 
Braniewo, 

- w formie częściowego lub całkowitej refundacji 
kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie 
przedłoŜonych przez niego oryginałów faktur lub 
rachunków. 

 
§ 4. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i 

ustalania wysokości stypendium szkolnego. 
 
1. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniowi 

znajdującemu się w trudniej sytuacji materialnej. 
Miernikiem trudniej sytuacji materialnej jest dochód na 
osobę w rodzinie. Przy ocenie trudniej sytuacji materialnej 
będzie się równieŜ w szczególności uwzględniać 
występowanie w rodzinie: 

- bezrobocia, 
- niepełnosprawności , 
-    cięŜkiej lub długotrwałej choroby, 
- wielodzietności , 
- braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych , 
- alkoholizmowi, 
- narkomanii, 

- niepełność rodziny. 
 

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

- zamieszkują stale na terenie Gminy Braniewo, 
- rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach 

wymienionych art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, 
- miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 

wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 ze zmianami). 

 
3. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria 

cytowane w ust. 1 jest większa niŜ liczba stypendiów do 
rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu 
stypendium mają uczniowie spełniający następujące 
kryteria: 

- pochodzą z rodzin o najniŜszych dochodach, 
- występują w rodzinie okoliczności opisane w pkt 1. 

 
4. Podstawa przyznania stypendium szkolnego jest 

wysokość dochodu przypadającego we wspólnym 
gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny 
ucznia, osiągniętego w m-cu poprzedzającym miesiąc 
złoŜenia wniosku. Członkami rodziny są małŜonkowie, 
rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie 
faktyczni dziecka, osoby niepełnosprawne(bez względu na 
wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 
roku Ŝycia pozostające na utrzymaniu rodziny. 
W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa 
rodziny uległa pogorszeniu(np. na skutek śmierci lub 
kalectwa) członka rodziny stypendium szkolne ustala się 
na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy 
od miesiąca, w którym złoŜono nowy wniosek, bez 
wyrównania. Przy wyliczeniu dochodu, do składu rodziny 
nie są wliczane osoby pełnoletnie bez stałych źródeł 
dochodu lub odbywające zasadniczą słuŜbę wojskową. 
Wyjątek stanowią: 

- rodzice bez stałych źródeł dochodów, 
- osoby niezdolne do podjęcia pracy zawodowej ze 

względu na stan zdrowia, 
- jedno z rodziców, niepracujące i pobierające zasiłek 

z tytułu wychowania dzieci, 
- dzieci uczące się do ukończenia 24 roku Ŝycia. 

 
5. Dochody winny być potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami: 
- w przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego 

naleŜy dostarczyć: 
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyraŜonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni ogólnej 
powierzchni za wymagany rok kalendarzowy, 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
potwierdzające nie osiąganie dochodów z innych 
źródeł, 

- w przypadku wydzierŜawienia gospodarstwa 
rolnego wymagana jest umowa dzierŜawna 
notarialnie potwierdzona, 

- miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego jest 
równy 194,00 zł. Kwota ta jest określona w art. 8 ust. 
9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, 

- w przypadku gdy rodzice prowadzą poza rolnicza 
działalność gospodarczą i opłacają podatek w formie 
karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych naleŜy przedłoŜyć: 
a) zaświadczenie wydane przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego zawierające 
informacje o; 
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- wysokości i formie opodatkowania za 
wymagany rok kalendarzowy, 

- wysokości podatku zryczałtowanego, 
- lub decyzję ustalająca wysokość podatku w 

formie karty podatkowej, 
b) oświadczenia o deklarowanych dochodach 

osiąganych przez osoby podlegające przepisom 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, zawierające w szczególności informacje 
o: 

- wysokości dochodu 
- wysokości naleŜnych składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
- wysokości naleŜnych składek na ubezpieczenie 

zdrowotne 
- wysokości i formie opłacanego podatku 

dochodowego, 
- wysokości dochodu podliczeniu naleŜnych 

składek i podatku. 
 

6. Postawą przyznania stypendium szkolnego dla 
ucznia samodzielnego finansowo są jego dochody 
osobiste. Za ucznia samodzielnego finansowo uwaŜa się 
osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 

- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku 
podatkowym, 

- posiada stałe źródło dochodów w roku bieŜącym, 
- jego miesięczny dochód w wymienionych okresach 

nie jest mniejszy od najniŜszego wynagrodzenia za 
pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim 
miesiącu złoŜenia wniosku o przyznanie stypendium 
w przypadku z dochodu z roku bieŜącego. 

 
7. Dochód ucznia pozostającego w związku 

małŜeńskim określa się następująco: 
- jeŜeli współmałŜonek ucznia jest takŜe uczniem lub 

studentem sytuację kaŜdego z nich określa się 
oddzielnie w oparciu o dochody jego rodziny, a 
posiadane dzieci wlicza się do składu rodziny 
pobierającej na nie zasiłek rodzinny, 

- jeŜeli współmałŜonek ucznia pracuje zawodowo lub 
posiada inne stałe źródła dochodów, sytuację 
materialną określa się w oparciu o dochody 
współmałŜonka jeŜeli jest spełniony warunek 
samodzielności finansowej określony w pkt 6. 

 
8. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie moŜe 
ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. 

 
9. Kryteria dochodu przypadającego na osobę w 

rodzinie, uprawniające do przyznania stypendium: 
Dochód do 50 zł na osobę - kwota stypendium od 44,80 -
112 zł, 
od 51zł do 100 zł - kwota stypendium od 44,80 - 100 zł, 
od 101 zł do 150 zł - kwota stypendium od 44,80 - 85 zł, 
od 151 zł do 200 zł - kwota stypendium od 44,80 - 70 zł, 
od 201 zł do 250 zł - kwota stypendium od 44,80 - 55 zł, 
od 251 zł do 351 zł - kwota stypendium 44,80 zł. 
 

10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres 
nie dłuŜszy niŜ od września do czerwca w danym roku 
szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem 
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych i kolegium pracowników słuŜb 
społecznych- na okres nie dłuŜszy niŜ od października do 
czerwca w danym roku szkolnym. 

 

11. O kaŜdej zmianie sytuacji materialnej ucznia i jego 
rodziny- rodzice(opiekunowie prawni), lub pełnoletni 
stypendysta zobowiązani są do niezwłocznego 
powiadomienia Urzędu Gminy Braniewo. 

 
§ 5. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i 

ustalania wysokości zasiłku szkolnego. 
 
1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złoŜeniu 
wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z 
udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku( 
zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne): 

- zasiłek szkolny moŜe być przyznany w przypadku: 
- śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, 
- klęski Ŝywiołowej, 
- urodzenia dziecka, 
- wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, 
- innych szczególnych okolicznościach. 

 
2. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie 

świadczenia pienięŜnego. 
 
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć 

jednorazowo kwoty równej 280,00 zł. 
 
4. Kwota wymieniona w pkt 3 wynika z art. ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach 
rodzinnych, przywołanego w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o sprawie oświaty. 

 
5. O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 
§ 6. Tryb, warunki i zasady ubiegania się, 

przyznawania i ustalania wysokości zasiłku szkolnego. 
 

1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym przyznaje Wójt Gminy Braniewo w drodze 
decyzji administracyjnej. 

 
2. Od decyzji administracyjnej, o których mowa w pkt 1 

słuŜy stronie odwołanie od Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego 14 dni od dnia otrzymania. 

 
3. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje 

Komisja zwana „Komisją stypendialną” powołana przez 
Wójta Gminy Braniewo 

 
4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium 

szkolnego jest: 
- złoŜenie wniosku o przyznanie stypendium według 

ustalonego wzoru, 
- załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji 

rodzinnej i materialnej ucznia i stosownych 
zaświadczeń. 

 
5. Wniosek wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w 

Urzędzie Gminy Braniewo w terminie do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów do dnia 15 października. 

 
6. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku 

gdy: 
- został złoŜony po ustawowym terminie o czym 

decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego, 
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- nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa 
w pkt 1 i mimo wezwania w terminie 7 dni do 
uzupełnienia braków, 

- wniosek lub załączniki są nieprawidłowo 
uzupełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni 
nie dokonano usunięcia tych nieprawidłowości. 

 
7. Osobami uprawnionymi do złoŜenia wniosku są 

rodzice, prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń. 
 
§ 7. Obowiązki i obowiązani w postępowaniu w 

przypadku ustania przyczyn które stanowiły podstawę 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 
1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu 
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. 

 
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku 

ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego. 

 
3. NaleŜności z tytułu nienaleŜnie pobranego 

stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
4. W przypadku szczególnych, zwłaszcza jeŜeli zwrot 

wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub 
części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, 
właściwy organ moŜe odstąpić od Ŝądania takiego zwrotu. 

 
§ 8. Przepisy końcowe i przejściowe. 

 
1. Wypłata stypendium i zasiłków następuje po 

otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy. 
 
2. W przypadku ustania przyczyn stanowiących 

podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie 
przepisy art. 90 ustawy. 
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UCHWAŁA Nr 39/IV/06 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatn ości za usługi 

opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak rów nieŜ 

tryb ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. 
U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, art. 138, Dz. U. z 2004 Nr 
273, poz. 2703, art. 67, Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 1487, 
art. 1, Dz. U. z 2005 Nr 64, poz. 565, art. 50, Dz. U. z 
2005 Nr 94, poz. 788, art. 16, Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 
1487 art. 1, Dz. U. z 2005 Nr 164, poz. 1366, art. 9, Dz. U. 
z 2005 Nr 180, poz. 1493, art. 16, Dz. U. z 2005 Nr 94, 
poz. 788, art. 16, Dz. U. z 2005 Nr 179, poz. 487, art. 1, 
Dz. U 2006 Nr 144, poz. 1043, art. 92 oraz art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym Dz. U. z dnia  2001 Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 
2002 Nr 23, poz. 220, art. 1, Dz. U. z 2002 Nr 62, poz. 558 
art. 29, Dz. U. 2002 Nr 113, poz. 984, art. 43, Dz. U. z 
2002 Nr 214, poz. 1806 art. 1, Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 
717 art. 72, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, art. 126, Dz. 
U. z 2002 Nr 153, poz. 1271 art. 17, Dz. U. z 2004 Nr 116, 
poz. 1203, art. 4, Dz. U. z 2002 Nr 214, poz. 1806, art. 1, 
Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, art. 1, Dz. U. z 2006 Nr 
17, poz. 128, art. 1, Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. 1457, art. 
1) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Załącznik do uchwały Nr 43/IV/04 Rady Gminy 

Braniewo z dnia 23 września 2004 roku, w sprawie 
określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat jak równieŜ tryb ich pobierania otrzymuje 
brzmienie: 
 
 

Tabela odpłatności miesięcznej za usługi opiekuńcze. 
Wysokość odpłatności w procentach  

ustalone od ceny usługi 
 
 Dochód na osobę 

w % 

osób samotnie 
gospodarujących 

osób w 
gospodarstwach 
wieloosobowych 

Aktualnie obowiązujące kryterium na 
osobę samotnie gospodarującą - 100 % 

 
powyŜej 

100 % - 162 % 
 

powyŜej 
162 % - 215 % 

 
powyŜej 

215 % - 252 % 
 

powyŜej 
252 % - 270 % 

 
powyŜej 

270 % - 300 % 
 

od 300 % 

 
nieodpłatnie 

 
 
 

nieodpłatnie 
 
 

10 
 
 

20 
 
 

30 
 
 

70 
 
 

100 

 
nieodpłatnie 

 
 
 

10 
 
 

15 
 
 

30 
 
 

60 
 
 

100 
 
 

100 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Braniewo. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Gawron
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UCHWAŁA Nr XXXV/39/06 

Rady Gminy Rybno 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia opłaty targowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15, 19 pkt 1 lit. a i 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. 

 
§ 1. Opłatę targową pobiera się codziennie od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach, w wysokości 
określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w 

którym dokonywana jest sprzedaŜ na targowisku. 
 
§ 3. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w 

drodze inkasa przez sołtysów, z wyjątkiem miejscowości 
Rybno. 

 

2. Wyznacza się inkasenta w miejscowości Rybno 
Panią Stanisławę Tkaczyk zam. Rybno. 

 
3. Wynagrodzenie za inkaso wynosić będzie 30 % od 

zebranej opłaty targowej. 
 
4. Inkasenci rozliczać się będą miesięcznie z 

zainkasowanych kwot pierwszego dnia roboczego po 
upływie kaŜdego miesiąca w Urzędzie Gminy Rybno. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Rybno. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/45/05 Rady Gminy 

Rybno z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia 
opłaty targowej. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
opublikowaniu przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Jędrzejewski 

 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XXXV/39/06 
Rady Gminy Rybno 
z dnia 26 października 2006 r. 

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ 
 
 

1. Przy sprzedaŜy artykułów spoŜywczych, 
warzywnych, sadowniczych, ogrodniczych, leśnych i 
drobiu: 
 
  a) z ręki, kosza, wózka - 5,00 zł, 
 
  b) stoiska - 11,00 zł, 
 
  c) przyczepy, naczepy ciągnikowej - 11,00 zł, 
 
  d) samochodu: 

- osobowego - 20,00 zł, 
- cięŜarowego o ładowności do 1,5 t. - 25,00 zł, 
- cięŜarowego o ładowności pow. 1,5 t. - 38,00 zł. 

 
2. Przy sprzedaŜy artykułów przemysłowych i 

rzemieślniczych: 
 
  a) z ręki, kosza, wózka - 11,00 zł, 

 
  b) stoiska - 19,00 zł, 
 
  c) przyczepy, naczepy ciągnikowej - 17,00 zł, 
 
  d) samochodu: 

- osobowego - 20,00 zł, 
- cięŜarowego o ładowności do 1,5 t. - 25,00 zł, 
- cięŜarowego o ładowności pow. 1,5 t. - 38,00 zł. 

 
3. Przy sprzedaŜy płodów rolnych, pasz, nawozów 

sztucznych, bydła, trzody chlewnej i owiec: 
 

  a) przyczepy, naczepy ciągnikowej - 10,00 zł, 
 
  b) samochodu: 

- cięŜarowego o ładowności do 1,5 t. - 14,00 zł, 
- cięŜarowego o ładowności pow. 1,5 t. - 20,00 zł. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/40/06 

Rady Gminy Rybno 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminu płatno ści podatku od posiadanych psów na terenie Gminy 

Rybno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 13, 14 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Rybno 
uchwala, co następuje. 

 
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 

psów w Gminie Rybno w wysokości 10,00 zł od kaŜdego 
psa. 

 
§ 2. Obowiązek podatkowy ciąŜy na osobach 

fizycznych posiadających psy. 
 
§ 3. 1. Podatek jest płatny bez wezwania u inkasenta 

lub w kasie urzędu gminy do dnia 15 marca roku 
podatkowego, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku w 
terminie 2 tygodni od chwili nabycia w wysokości 
pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w 
których nie istniał obowiązek podatkowy. 

 
2. Wyznacza się na inkasentów podatku od posiadania 

psów sołtysów poszczególnych wsi. 
 

3. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso 
wynosi 30% od zebranych kwot. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Rybno. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/46/05 Rady Gminy 

Rybno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
stawek, zasad poboru i terminu płatności podatku od 
posiadanych psów na terenie Gminy Rybno. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
opublikowaniu przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Jędrzejewski 
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UCHWAŁA Nr XXXV/42/06 

Rady Gminy Rybno 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia na obszarze gminy Rybno stawek podatku od nie ruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 
ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od 

nieruchomości na obszarze Gminy Rybno w wysokości: 
 
1. Od gruntów: 

 

1) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,69 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3,64zł od 1 ha 
powierzchni, 

 
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł. 

 
2. Od budynków lub ich części: 
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1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
0,57 zł, 

 
2) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
18,25 zł, 

 
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,66 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,74 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego, od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
3,60 zł, 
a) z tym, Ŝe od budynków letniskowych - 6,23 zł. 

 
3. Od budowli  - 2 % ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości poza 
ustaleniami ustawowymi: 
 
  1) budynki pozostałe określone w § 1 ust. 2 pkt 5 (oprócz 

budynków letniskowych) od powierzchni uŜytkowej 
powyŜej 30 m2, 

 
  2) budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane 

wyłącznie na potrzeby: 
a) ochrony przeciwpoŜarowej, 
b) prowadzenia działalności kulturalnej na terenie 

gminy, 
c) kultury fizycznej (urządzenia sportowe, stadion i 

boiska sportowe), 
d) pomocy społecznej, 

 
  3) drogi wewnętrzne z wyjątkiem dróg związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 
  4) nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, 

budowle), które słuŜą zbiorowemu zaopatrzeniu w 
wodę, jak równieŜ zbiorowemu odprowadzaniu 
ścieków. 

 
§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych prowadzony będzie w terminach określonych 
ustawą i następuje w drodze: 
 
  a) wpłat na rachunek budŜetu gminy, 
 
  b) wpłat w kasie urzędu, 
 
  c) wpłat u inkasenta. 
 

2. Wybór sposobu poboru naleŜy do podatnika. 
 
3. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso 

wynosi: 
  a) 5 % dla sołtysów w sołectwach liczących powyŜej 

400 mieszkańców od zainkasowanych kwot, 
  b) 7 % dla sołtysów w sołectwach liczących do 

400 mieszkańców od zainkasowanych kwot. 
 

4. Wyznacza się sołtysów jako inkasentów podatku od 
nieruchomości. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Rybno. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/48/05 Rady Gminy 

Rybno z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
na obszarze gminy Rybno stawek podatku od 
nieruchomości. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
opublikowaniu przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Jędrzejewski 
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UCHWAŁA Nr XXXV/43/06 

Rady Gminy Rybno 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu 1 q Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjmowanej 

jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2007 rok u na terenie Gminy Rybno oraz zarz ądzenia poboru podatku 

rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, okre ślenia inkasentów i wysoko ści wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 
167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 6, ust. 3 oraz art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 12980 - 

U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy Rybno 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. ObniŜyć z kwoty 35,52 zł do kwoty 32,00 zł 

średnią cenę skupu 1 q Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 roku ustaloną Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 r .(M. P. Nr 74, poz. 745) przyjmowaną jako 
podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 
Rybno w 2007 roku. 

 
§ 2. 1. Pobór podatku rolnego następuje w drodze: 

 
  1) wpłaty na rachunek budŜetu gminy; 
 
  2) wpłat w kasie Urzędu Gminy; 
 
  3) wpłat u inkasentów. 
 

2. Wybór sposobu poboru naleŜy do podatnika. 
 

§ 3. 1. Wyznacza się na inkasentów podatku rolnego 
sołtysów poszczególnych sołectw. 

 
2. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za inkaso 

wynosi: 

 
  a) 5 % dla sołtysów w sołectwach liczących powyŜej 

400 mieszkańców od zainkasowanych kwot, 
  b) 7 % dla sołtysów w sołectwach liczących do 

400 mieszkańców od zainkasowanych kwot. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rybno. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/49/05 Rady Gminy 

Rybno z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie obniŜenia 
średniej ceny skupu 1 q Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2005 roku przyjmowanej jako podstawy 
naliczenia podatku rolnego w 2006 roku na terenie Gminy 
Rybno oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
opublikowaniu przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych i obowiązuje w roku podatkowym 2007. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Jędrzejewski 

 
 
 
 
 
 

2731 

UCHWAŁA Nr LXIII/437/06 

Rady Powiatu w W ęgorzewie 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminu „Pomocy materialnej Powiatu W ęgorzewskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych 

z terenów wiejskich” 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin „Pomocy materialnej 

Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich”, stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Regulamin odnosi się do projektu pt. „Pomoc 

materialna Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”, który 

realizowany jest od 1 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 
2007 r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Edmund Budny 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXIII/437/06 
Rady Powiatu Węgorzewskiego 
z dnia 26 października 2006 r. 

 

 
 
REGULAMIN 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 
 
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania 
oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne, finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków BudŜetu Państwa. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów, którzy łącznie 

spełniają następujące kryteria: 
 
  a) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, 
 
  b) zamieszkują na obszarach wiejskich nie krócej niŜ 

jeden rok 
 
  c) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, 
prowadzonych przez Powiat Węgorzewski z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 

 
  d) nie powtarzają roku szkolnego, chyba Ŝe przyczyną 

powtarzania roku były problemy zdrowotne. 
 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), tj. nie wyŜszym niŜ 
504 zł lub 583 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
 

2. Zgodnie z art. 3 ust. 16 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) rodzina oznacza: 
rodziców, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, 
oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 
ukończenia 25 roku Ŝycia oraz dzieci powyŜej 25 roku 
Ŝycia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

 

3. Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w przypadku gdy członek 
rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, obliczając dochód rodziny nie uwzględnia się 
go. 
 

§ 3. Za uczniów pochodzących z obszarów wiejskich 
uznaje się uczniów, których rodzice lub opiekunowie 
prawni w dniu złoŜenia wniosku o stypendium byli 
zameldowani na obszarach wiejskich, tj. na obszarach 
połoŜonych poza granicami administracyjnymi miast, nie 
krócej niŜ jeden rok. 
 

II. Formy i przeznaczenie stypendium 
 

§ 4. 1. Stypendia przekazuje się w formie finansowej 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą. 
 

2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na 
pokrycie kosztów: 
 
  a) zakwaterowania na stancji, 
 
  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej 

przez inny podmiot, zakup kanapek lub innych 
artykułów spoŜywczych zakupionych w sklepiku 
szkolnym, 

 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do 
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, jak: 
encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki, 
lektury szkolne itp., równieŜ w formie elektronicznej, 

 
  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji 

zbiorowej, 
 
  e) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na 

lekcjach wychowania fizycznego, 
 
  f) obowiązkowego ubezpieczenia, 
  
  g) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy 

dyplomowej, 
 
  h) zakupu plecaków, materiałów piśmienniczych, 

przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, piórników, 
kalkulatorów, 
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  i) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez 
szkołę określonych zarządzeniem dyrektora szkoły, 

 
  j) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu 

ZPORR. 
 

3. Deklarację o preferowanych celach, na które ma 
być przeznaczone stypendium, uczeń określa we wniosku 
o przyznanie stypendium. 
 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, o których mowa w § 1. 

 
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 

kryteria, określone w § 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają uczniowie o najniŜszych 
dochodach w rodzinie. 

 
3. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w 

danym roku szkolnym, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy. 
 
4. Stypendia przyznawane są do wyczerpania środków 

finansowych pozyskanych na ten cel przez Powiat 
Węgorzewski. 

 
5. Kwota stypendium to 100 zł miesięcznie. 

 
IV. Tryb i warunki rozpatrywania wniosków 

stypendialnych 
 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają 
uczniowie. W przypadku uczniów niepełnoletnich 
wymagana jest akceptacja wniosku przez rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

 
2. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek w szkole, w której pobiera naukę, w 
terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia 
dyrektora szkoły o naborze wniosków, uzgodnionym z 
Zarządem Powiatu w Węgorzewie. Wzór wniosku 
zawierającego oświadczenie o sytuacji rodzinnej i 
materialnej ucznia, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

 
3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

 
  a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 

dochodach za rok 2005 wszystkich członków rodziny, 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub 
zaświadczenie o nauce w przypadku uczniów, 

 
  b) ewentualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o 

powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, przy czym roczny dochód z 
gospodarstwa rolnego przyjmuje się w kwocie 1 844 zł 
na 1 ha przeliczeniowy wynikające z obwieszczenia 
Prezesa GUS z dnia 21 września 2006 r. w sprawie 
wysokości uz 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), 

 
  c) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 

zameldowaniu rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia na terenie wiejskim nie krócej niŜ jeden rok od 
daty złoŜenia wniosku, 

 
  d) inne dokumenty niezbędne do określenia dochodu 

rodziny wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. 06.58.401). 

 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których 

mowa w § 6, oceniane są przez szkolną komisję 
stypendialną. Do zadań komisji naleŜy ocena poprawności 
pod względem formalnym złoŜonych wniosków oraz 
ustalenie listy rankingowej (kolejności) osób uprawnionych 
do otrzymania stypendium wg kryteriów, o których mowa 
w § 5 pkt 2. Ocena wniosków i ustalenie listy rankingowej 
powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 14 dni od dnia 
upływu terminu na składanie wniosków. 

 
2. Komisja pracuje w oparciu o zasady określone w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
z 2006 r. 06.58.401) oraz zapisów zawartych w 
obowiązującym aktualnie UZPORR 2004-2006 (tekst 
jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet 
Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r. oraz 
zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r.); 

 
3. Komisję na okres roku szkolnego powołuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 
4. Komisja składa się z pięciu członków. Na pierwszym 

posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 
5. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

 
6. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z listą 

rankingową, o której mowa w pkt 1 do wyczerpania 
środków finansowych przyznanych szkole przez Zarząd 
Powiatu w Węgorzewie. Dyrektor szkoły zawiadomi 
rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu 
stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia według 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 niniejszego 
Regulaminu. 
 

V. Przekazywanie i rozliczanie stypendium 
 

§ 8. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami 
lub opiekunami prawnymi ucznia lub pomiędzy dyrektorem 
szkoły a pełnoletnim uczniem. Wzór umowy 
przekazywania stypendium stanowi załącznik Nr 3 do 
Regulaminu. 

 
2. Stypendium przekazywane jest w formie określonej 

w § 4 pkt 1. 
 
3. Stypendium przekazuje się rodzicom lub opiekunom 

prawnym ucznia lub za ich zgodą, zawartą w umowie, o 
której mowa w pkt 1 - uczniowi. 

 
4. Stypendia przekazuje się niezwłocznie po uzyskaniu 

środków. W przypadku opuszczenia przez stypendystę 
1 dnia lub 8 godzin lekcyjnych w miesiącu - 
nieusprawiedliwionych - zostaje skreślony z listy 
stypendystów. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 12983 - 

5. Stypendysta ma obowiązek rozliczać się z pobranej 
transzy stypendium popisując listę wypłat imieniem i 
nazwiskiem oraz podpisem. 

 
6. Stypendysta ma obowiązek rozliczyć się z całości 

przyznanego stypendium w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
otrzymania ostatniej transzy stypendium, wg wzoru 
raportu, który stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 
 

VI. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 9. 1. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy 
stypendysta: 
 
  a) przerwał naukę w szkole; 
 
  b) został skreślony z listy uczniów; 
 
  c) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1 lit. a- c; 
 
  d) przekroczył dopuszczalną normę 

nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, o 
którym mowa w § 8 pkt 4, 

 
  e) nie rozliczył się z pobranej transzy stypendium, o 

którym mowa w § 8 pkt 5. 

 
2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 

lit. c rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni 
stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły 
w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, rodzice lub 
opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści 
zobowiązani są do zwrotu nienaleŜnych rat stypendium na 
konto wskazane przez szkołę. 

 
4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji szkoły 

w wyniku sytuacji opisanej w pkt 1 dyrektor szkoły 
przeznacza na stypendium dla kolejnej osoby z listy 
rankingowej- pierwszej, która nie otrzymała stypendium. 

 
§ 10. 1. Regulamin i zmiany do regulaminu uchwala 

Rada Powiatu w Węgorzewie. 
 
2. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 
 

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego uczniom  
szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 

 
Data wpłynięcia wniosku 
……………………………. 
        (wypełnia szkoła) 

 
1. Wniosek o przyznanie stypendium. 
 

Wniosek o stypendium w ramach „Pomocy materialnej Pow iatu W ęgorzewskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

Nazwisko  Imię ojca  
Imiona  Imię matki  
PESEL  Obywatelstwo  

 
Informacja o szkole ponadgimnazjalnej 

Nazwa szkoły ...........................................  w Zespole Szkół  .................................................... w Węgorzewie 
W roku szkolnym 2006/2007 jest uczniem klasy .................................  

ulica  11-600 Węgorzewo woj. warmińsko-mazurskie 

 
Adres stałego zameldowania rodziców lub opiekunów p rawnych ucznia 

ulica, numer domu  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo warmińsko-mazurskie 
Adres do korespondencji 
ulica, numer domu  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  
TELEFON  

 
2. Proszę o przyznanie mi stypendium w ramach „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: 
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Rodzaj pomocy stypendialnej Deklaracja ucznia 
(zaznacz  + lub  ─ ) 

zakwaterowania na stancji  
posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakup kanapek 
lub innych artykułów spoŜywczych zakupionych w sklepiku szkolnym 

 

zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek 
słuŜących do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice 
matematyczne, słowniki, lektury szkolne itp., równieŜ w formie elektronicznej 

 

przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej  
zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego  
obowiązkowego ubezpieczenia  
zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej  
zakupu plecaków, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, 
piórników, kalkulatorów 

 

innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę określonych zarządzeniem 
dyrektora szkoły; 

 

 
3. Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 
 

L. p. Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce pracy/ nauki Stopień pokrewieństwa 
1    wnioskodawca 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

4. Nie jestem/ jestem osobą niepełnosprawną i w związku z tym obowiązuje mnie próg dochodu 504/ 583 zł na osobę w 
rodzinie (niepotrzebne skreślić). 

 
5. Dochody w rodzinie za rok 2005 poświadczone: 

(zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok 2005 wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe; ewentualnym zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 
innymi dokumenty niezbędnymi do określenia dochodu rodziny wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
marca 2006 w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. 06.58.401). 
 

Dochody netto (w zł) L.p. Członkowie rodziny 
(nazwisko i imię) opodatkowane na 

zasadach ogólnych 
* odnośnik pod 

tabelką 

opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym 
**odnośnik pod tabelką 

inne 
nie podlegające 
opodatkowaniu 
***odnośnik pod 

tabelką 

 
Ogółem netto 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 Razem:     

Ogółem dochód roczny rodziny wyniósł:  
Miesięczny dochód rodziny wyniósł:  

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę wyniósł:  
*) Wpisuje się dochody na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego przy czym dochód netto to: 
Dochód pomniejszony o podatek naleŜny dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne  i składki zdrowotne, z tym Ŝe wysokość składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oblicza się wg wzoru: S=(Sp x 8,50 %)/7,75 %, gdzie Sp to kwota składki zdrowotnej w zaświadczeniu z urzędu skarbowego. 
**) Wpisuje się dochód deklarowany w oświadczeniu o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne w 
2005 r , którego wzór określa załącznik nr 1. 
***) Wpisuje się dochód deklarowany na podstawie oświadczenia niepodlegającego opodatkowaniu w 2005 r., którego wzór określa załącznik nr 2. W tym dochód 
z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, przy czym dochód roczny z gospodarstwa rolnego przyjmuje się w kwocie 1 
844 zł na 1 ha przeliczeniowy. 
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5.1 Inne dane: 
 
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku 2005 ……..….........................................zł 
2. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie w roku 2005 wyniosła ……......................................................................................................................………. zł 
3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 wyniósł ...…….........................................zł 
4. Miesięczny dochód rodziny wyniósł (dochód z poz. 3 naleŜy podzielić przez 12)…………...….........................................zł 
5. Miesięczny dochód po odliczeniu dochodu utraconego wyniósł (załącznik Nr 3)…………........................................…….zł 
6. Miesięczny dochód po doliczeniu dochodu uzyskanego wyniósł (załącznik Nr 4)……...………........................................zł 
 

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę wyniósł ……………………...….............................. .................………zł 
 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadome, Ŝe dokumenty na podstawie, których 
zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w 
deklaracji 

Jednocześnie wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wraŜliwych, zbieranych do 
Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
Czytelny podpis ucznia pełnoletniego 
lub podpis jednego z rodziców lub opiekuna prawnego    ............................................................................ 
 

..................................... , dnia ................................. 2006 r. 
 
6. Wypełnia komisja stypendialna: 

1. Ogółem dochód netto rodziny w 2005 r. wyniósł …………………………………….…...........................................………..zł 
2. Miesięczny dochód rodziny (dochód z poz. 1 naleŜy podzielić przez 12) wyniósł….......................................…………….zł 
3. Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu wyniósł …………...…………...........................................zł 
4. Miesięczny dochód rodziny po doliczeniu uzyskanego dochodu wyniósł ……………….......................................…….….zł 
5. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł …………….……………….............................................…..zł 

 
 
………………………………….        ………………………………………. 
(miejscowość i data)           (podpis członka komisji) 
 
 
………………………………….        ………………………………………. 
(miejscowość i data)           (podpis członka komisji) 
 

Sprawdzono pod wzgl ędem formalnym oraz zakwalifikowano / nie zakwalifik owano do przyznania 
stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. ZPORR 

 
Szkolna Komisja Stypendialna 

 
Imiona i nazwiska:                                                                 Podpisy: 

1. .................................................................                  ................................................................. 
2. .................................................................                  ................................................................. 
3. .................................................................                 .................................................................. 
4. .................................................................                  ................................................................. 
5. .................................................................                  ................................................................. 

 
Węgorzewo, dnia ......................... 2006 r. 
Przyznaje się stypendium w kwocie 100 zł na okres ................................ miesięcy 
Nie przyznaje się stypendium 
Węgorzewo, dnia ...................... 2006 r.                                                         ………………………………………....... 
                                                                                                                           (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 
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Załącznik Nr 1 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

…………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODINY O WYSOKO ŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZ AJĄCYM 

OKRES ZASIŁKOWY OSÓB ROZLICZAJ ĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 
DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005, uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 
 
�  ryczałtu ewidencjonowanego 
 
�  karty podatkowej 
 
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 - 4, wyniósł …………………….............................………zł…..................…….gr 
2. NaleŜne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły………………….................................….zł……...................….gr 
3. NaleŜne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły……………………............................…..zł……....................…gr 
4. NaleŜny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł…………………………...............................zł……...................…gr 
 
 
…………………..........…        ............…………………………………….. 
   (miejscowość, data)        (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
Załącznik Nr 2 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 
…………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKO ŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJ ĄCEGO OPODATKOWANIU 

 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód w wysokości ……......................………zł….............….gr 
 
z tytułu: 

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *) ………………………..zł 
    (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych………………..….) 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 
4. …………………………………………………. 

 
 
……………………...........................      ........................………………………………... 

(miejscowość, data)       (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 

Pouczenie 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 
pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach 

przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

- świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, 
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- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub 
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, 

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 
rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc, 

- naleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z 
tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), 

- naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności 
pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

- naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód, 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
- alimenty na rzecz dzieci, 
- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyŜszym oraz w przepisach o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne stypendia przyznawane uczniom 
lub studentom (z wyjątkiem stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2 ZPORR), 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

- naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia 
tych osób, 

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), 

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003-2006, 

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 
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Załącznik Nr 3 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 
 

…………………………………....…. 
(miejscowość, data) 

 
Oświadczenie* 

 
Oświadczam, Ŝe w roku 2006 nie zaistniały okoliczności, wpływające na poprawę sytuacji materialnej w mojej rodzinie w 

odniesieniu do 2005 r zgodnie z definicją dochodu uzyskanego zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm.) tj.: 
 
  a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
  b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
  c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
  d) uzyskaniem emerytury lub renty, 
  e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
  f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
 
..……………………….....................…        …….....…………………….. 

Nazwisko i imię (czytelnie)          (podpis) 
 
 
*) W przypadku uzyskania w/w dochodów w 2005 r. przez członka rodziny, nie wypełnia się niniejszego oświadczenia. 
W przypadku uzyskania dochodu w 2006 r. naleŜy doliczyć do miesięcznego dochodu rodziny wykazanego w pkt 5 Dochody 
w rodzinie lub dochody osoby uczącej się za rok 2005 w pkt 5.1 ust. 6 miesięczną kwotę uzyskanego dochodu przez członka 
rodziny, przyjmując wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu. Wynik końcowy naleŜy wpisać w  
pkt 5.1 ust. 7. 
 
 

Załącznik Nr 4 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 
……………………………………. 

(miejscowość, data) 
 

Oświadczenie* 
 

Oświadczam, Ŝe w roku 2006 nie zaistniały okoliczności, wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej w mojej rodzinie 
w odniesieniu do 2005 r zgodnie z definicją dochodu utraconego zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm.) tj.: 
 
  a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
  b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
  c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
  d) utratą emerytury lub renty, 
  e) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
  f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
 
 
..………………………...............…        ...………………………….. 
       Nazwisko i imię (czytelnie)         (podpis) 
 
 
 
*) W przypadku utracenia w/w dochodów w 2005 r. przez członka rodziny, nie wypełnia się niniejszego oświadczenia. 
W przypadku utracenia dochodu w 2006 r. naleŜy odliczyć do miesięcznego dochodu rodziny wykazanego w pkt 5 Dochody w 
rodzinie lub dochody osoby uczącej się za rok 2005 w pkt 5.1 ust. 5 miesięczną kwotę utraconego dochodu przez członka 
rodziny, przyjmując wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca po jego utraceniu. Wynik końcowy naleŜy wpisać w  
pkt 5.1 ust. 
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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego uczniom  
szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 

 
 

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

................................................................. 
 (imię i nazwisko oraz adres) 

 
Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 

 
Dyrektor Zespołu Szkół  ............................................................................................... w Węgorzewie 
niniejszym zawiadamia, Ŝe uczeń/uczennica........................................................................................ 
zamieszkały/a w.................................................................................................................................... 
decyzją Dyrektora Szkoły z dnia ................................................... otrzymał/otrzymała na rok szkolny stypendium w wysokości 
100 zł /miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (niepotrzebne skreślić): 
  a) zakwaterowania na stancji; 
  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakup kanapek lub innych artykułów 

spoŜywczych zakupionych w sklepiku szkolnym; 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki, lektury szkolne itp., równieŜ w formie 
elektronicznej; 

  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej; 
  e) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego; 
  f) obowiązkowego ubezpieczenia; 
  g) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej; 
  h) zakupu plecaków, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, piórników, kalkulatorów; 
  i) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę określonych zarządzeniem dyrektora szkoły; 
  j) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu ZPORR. 
 

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
 
Węgorzewo, dnia ................................. 2006 r.      ............................................................ 

/podpis dyrektora szkoły/ 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego uczniom  
szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 
 

Umowa Przekazywania Stypendium w Roku Szkolnym 2006/20 07 
 
Zawarta w dniu .......................... 2006 r. pomiędzy 
........................................................................................................................................................................................................ 

(nazwa szkoły) 
w Węgorzewie , 11-600 Węgorzewo, ulica ................................................................................. nr ............................................, 
 
zwaną/ym dalej „Szkołą”, reprezentowaną/ym przez Dyrektora .................................................................................................... 
a..................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia lub rodzica albo opiekuna prawnego) 
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zamieszkałą/ym w  ...............................................................................................kod pocztowy ................................................... 
ulica................................................................................................nr........................................... 
 
W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu uczennicy/ uczniowi 
....................................................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
stypendium w ramach programu „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z 
terenów wiejskich”, 
zawiera się umowę o następującej treści: 
 

§ 1. 1. Szkoła zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres ............................ 
miesięcy na warunkach określonych w Regulaminie „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr ........................ z dnia 
......................................... Rady Powiatu w Węgorzewie. 

 
§ 2. 1. Stypendium przekazywane wyłącznie na pokrycie następujących kosztów (niepotrzebne skreślić): 

 
  a) zakwaterowania na stancji; 
  b) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, zakup kanapek lub innych artykułów 

spoŜywczych zakupionych w sklepiku szkolnym; 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki, lektury szkolne itp., równieŜ w formie 
elektronicznej; 

  d) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej; 
  e) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego; 
  f) obowiązkowego ubezpieczenia; 
  g) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej; 
  h) zakupu plecaków, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, piórników, kalkulatorów; 
  i) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę określonych zarządzeniem dyrektora szkoły; 
  j) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu ZPORR. 
 

§ 3. 1. Stypendia przekazuje się niezwłocznie po uzyskaniu przez Powiat Węgorzewski środków. W przypadku 
opuszczenia przez stypendystę 1 dnia lub 8 godzin lekcyjnych w miesiącu - nieusprawiedliwionych - zostaje skreślony z listy 
stypendystów. 

 
2. Stypendysta ma obowiązek rozliczać się z pobranej transzy stypendium popisując listę wypłat imieniem i nazwiskiem 

oraz podpisem. 
 
§ 4. 1. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

  a) przerwał naukę w szkole; 
  b) został skreślony z listy uczniów; 
  c) przestał spełniać kryteria wymienione w regulaminie § 1 lit. a- c; 
  d) przekroczył dopuszczalną normę nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole, o którym mowa w § 3 pkt 1, 
  e) nie rozliczył się z pobranej transzy stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2. 
 

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w regulaminie pkt 1 lit. c rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni 
stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, rodzice lub opiekunowie 

prawni lub pełnoletni stypendyści zobowiązani są do zwrotu nienaleŜnych rat stypendium na konto wskazane przez szkołę. 
 
4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji szkoły w wyniku sytuacji opisanej w pkt 1 dyrektor szkoły przeznacza na 

stypendium dla kolejnej osoby z listy rankingowej- pierwszej, która nie otrzymała stypendium. 
 
5. Rodzice/opiekunowie prawni niniejszym wyraŜają zgodę/ nie wyraŜają zgody (niepotrzebne skreślić) na wypłatę 

finansową całości stypendium. 
 
....................................................................        ................................................. 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)            /podpis Dyrektora Szkoły/ 
(w przypadku ucznia pełnoletniego podpis ucznia) 
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Załącznik Nr 4 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego uczniom  
szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” 

 

 
 

RAPORT Z WYKORZYSTANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYCH 2006/2007  
 
Oświadczam, iŜ przyznane mi stypendium finansowane w ramach programu „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” w łącznej kwocie 
................................................... zł (słownie zł ............................................................................................................................) 
przeznaczyłem/am, zgodnie z umową podpisaną przeze mnie w dniu ............................................................................ 2006 r. 
z Zespołem Szkół ............................................................................................................. w Węgorzewie na pokrycie kosztów: 
 

Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota wydatków 
zakwaterowania na stancji  
posiłków w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonej przez inny podmiot, zakup kanapek lub 
innych artykułów spoŜywczych zakupionych w sklepiku szkolnym 

 

zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, zakupu ksiąŜek słuŜących do 
nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, 
słowniki, lektury szkolne itp., równieŜ w formie elektronicznej 

 

przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej  
zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego  
obowiązkowego ubezpieczenia  
zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej  
zakupu plecaków, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, zeszytów, notesów, 
piórników, kalkulatorów 

 

innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę określonych zarządzeniem dyrektora 
szkoły 

 

Razem wydatkowana kwota:   
 
Kwota ta jest/ nie jest zgodna z przyznaną mi kwotą stypendium (niepotrzebne skreślić). 
Kwotę niewykorzystaną zobowiązuję się zwrócić w terminie 3 dni od dnia złoŜenia niniejszego raportu na konto wskazane 
przez szkołę. 
 
 

2732 

UCHWAŁA Nr LXIII/438/06 

Rady Powiatu w W ęgorzewie 

z dnia 26 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminu „Pomocy materialnej Powiatu W ęgorzewskiego studentom z obszarów 

zmarginalizowanych”. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin „Pomocy materialnej 

Powiatu Węgorzewskiego studentom z obszarów 
zmarginalizowanych”, stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Regulamin odnosi się do projektu pt. „Pomoc 

materialna Powiatu Węgorzewskiego studentom z 

obszarów zmarginalizowanych”, który realizowany jest od 
1 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Edmund Budny 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 12992 - 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXIII/438/06 
Rady Powiatu Węgorzewskiego 
z dnia 26 października 2006 r. 

 

 
 

REGULAMIN 
„Pomocy materialnej Powiatu W ęgorzewskiego studentom z obszarów zmarginalizowanyc h” 

 
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania 
oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne, finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków BudŜetu Państwa. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin dotyczy studentów, którzy łącznie 

spełniają następujące kryteria: 
  a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
  b) zamieszkują na terenie Powiatu Węgorzewskiego nie 

krócej niŜ jeden rok; 
  c) są studentami państwowych lub niepaństwowych szkół 

wyŜszych prowadzonych w systemie dziennym, 
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym; 

  d) nie powtarzają roku akademickiego, chyba Ŝe 
przyczyną powtarzania roku były problemy zdrowotne 
lub urlop macierzyński; 

  e) są w wieku poniŜej 40 lat. 
 

§ 2. 1. Za studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.) tj. nie wyŜszym niŜ 504 zł lub 583 zł - w 
przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
 

2. Zgodnie z art. 3 ust. 16 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) rodzina oznacza: 
małŜonków, rodziców, opiekuna prawnego lub 
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu 
dzieci w wieku do ukończenia 25 roku Ŝycia oraz dzieci 
powyŜej 25 roku Ŝycia legitymujące się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 
3. Zgodnie z art. 5 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) w przypadku gdy członek 
rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, obliczając dochód rodziny nie uwzględnia się 
go. 

 
§ 3. 1. Do wsparcia w ramach Działania 2.2 ZPORR 

kwalifikują się studenci zamieszkali na terenach 

zmarginalizowanych. Za obszary zmarginalizowane 
uznaje się m.in. tereny wiejskie i miasta do 20 tys. 
mieszkańców. Zgodnie z tą definicją cały obszar Powiatu 
Węgorzewskiego kwalifikuje się do wsparcia jako teren 
zmarginalizowany. 

 
2. Za studentów kwalifikujących się do wsparcia 

uznaje się studentów, którzy w dniu złoŜenia wniosku o 
stypendium byli zameldowani na obszarach 
zmarginalizowanych, tj. na obszarze Powiatu 
Węgorzewskiego, nie krócej niŜ jeden rok. 
 

II. Formy i przeznaczenie stypendium 
 

§ 4. 1. Stypendia przekazuje się w formie finansowej 
na konto własne studenta. 

 
2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na 

pokrycie kosztów: 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji; 
  b) posiłków w stołówce akademika lub prowadzonej 

przez inny podmiot; 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 

zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach 
wyŜszych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice 
matematyczne, słowniki itp., równieŜ w formie 
elektronicznej; 

  d) przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami 
komunikacji zbiorowej; 

  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej, o której mowa w 
§1 lit. c; 

  f) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez 
szkołę wyŜszą; 

  g) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu 
ZPORR. 

 
3. Deklarację o preferowanych celach, na które ma 

być przeznaczone stypendium, student określa we 
wniosku o przyznanie stypendium. 
 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
studenci, o których mowa w § 1. 

 
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 

kryteria, określone w § 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają studenci o najniŜszych 
dochodach w rodzinie. 

 
3. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w 

danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy. 
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4. Stypendia przyznawane są do wyczerpania środków 
finansowych pozyskanych na ten cel przez Powiat 
Węgorzewski. 

 
5. Kwota stypendium to 350 zł miesięcznie. 

 
IV. Tryb i warunki rozpatrywania wniosków 

stypendialnych 
 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają 
studenci. 

 
2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek do Zarządu Powiatu w Węgorzewie w 
terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia 
Zarządu Powiatu o naborze wniosków, Wzór wniosku 
zawierającego oświadczenie o sytuacji rodzinnej i 
materialnej studenta, stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

 
3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

  a) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 
dochodach za rok 2005 wszystkich członków rodziny, 
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub 
osoby uczącej się; 

  b) ewentualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o 
powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, przy czym dochód z gospodarstwa 
rolnego przyjmuje się w kwocie 1 844 zł na 1 ha 
przeliczeniowy wynikające z obwieszczenia Prezesa 
GUS z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 
2005 r. Na podstawie Ustawy z 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969); 

  c) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 
zameldowaniu studenta na terenie Powiatu 
Węgorzewskiego nie krócej niŜ jeden rok od daty 
złoŜenia wniosku; 

  d) inne dokumenty niezbędne do określenia dochodu 
rodziny lub osoby uczącej się wynikające z 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 marca 2006 r w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
(Dz. U. z 2006 r. 06.58.401). 

 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których 

mowa w § 6, oceniane są przez powiatową komisję 
stypendialną. Do zadań komisji naleŜy ocena poprawności 
pod względem formalnym złoŜonych wniosków oraz 
ustalenie listy rankingowej (kolejności osób) uprawnionych 
do otrzymania stypendium. Ocena wniosków i ustalenie 
listy rankingowej powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 
14 dni od dnia upływu terminu na składanie wniosków. 
Komisja pracuje w oparciu o zasady określone w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) i w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 
w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. 
06.58.401) oraz zapisów zawartych w obowiązującym 
aktualnie UZPORR 2004-2006 (tekst jednolity 
uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet 
Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r. oraz 
zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r.). 

 
2. Komisję na okres roku akademickiego powołuje 

Zarząd Powiatu w Węgorzewie. 

 
3. Komisja składa się z pięciu członków. Na pierwszym 

posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

 
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, w obecności co  najmniej 
trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

 
5. Stypendia przyznaje Starosta Węgorzewski zgodnie 

z listą rankingową, o której mowa w pkt 1 do wyczerpania 
środków finansowych przyznanych Powiatowi 
Węgorzewskiemu. Starosta Węgorzewski zawiadomi 
studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie 
zawiadomienia według wzoru stanowiącego załącznik 
Nr 2 niniejszego Regulaminu. 
 

V. Przekazywanie i rozliczanie stypendium 
 

§ 8. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Powiatem Węgorzewskim 
a studentem. Wzór umowy przekazywania stypendium 
stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

 
2. Stypendium przekazywane jest w formie określonej 

w § 4 pkt 1 na konto wskazane przez studenta w umowie, 
o której mowa w punkcie 1. 

 
3. Stypendia przekazuje się niezwłocznie po uzyskaniu 

środków, a rozlicza w formie pisemnego raportu nie 
później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania 
ostatniej transzy stypendium, wg wzoru raportu, który 
stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 
 

VI. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 9. 1. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy 
stypendysta: 
  a) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 

zdrowotnych lub urlopu macierzyńskiego, 
potwierdzonych przez szkołę wyŜszą; 

  b) przerwał naukę w szkole wyŜszej; 
  c) został skreślony z listy studentów; 
  d) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1 lit. a, b i e. 
 

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt 1 
lit. d stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Zarząd 
Powiatu w Węgorzewie w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu nienaleŜnych rat stypendium 
na konto Powiatu Węgorzewskiego: BS Nr  05 9348 0000 
0009 5266 2000 0110. 

 
4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji 

Powiatu Węgorzewskiego w wyniku sytuacji opisanej w 
pkt 1 Starosta Węgorzewski przeznacza na stypendium 
dla kolejnej osoby z listy rankingowej- pierwszej, która nie 
otrzymała stypendium. 

 
§ 10. 1. Regulamin i zmiany do regulaminu uchwala 

Rada Powiatu w Węgorzewie. 
 
2. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
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Załącznik Nr 1 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego studentom  
z obszarów zmarginalizowanych” 

 
 

Data wpłynięcia wniosku 
.…………………………………....................…. 
(wypełnia jednostka realizująca świadczenia) 

1. Wniosek o przyznanie stypendium. 
 

Wniosek o stypendium w ramach „Pomocy materialnej Pow iatu W ęgorzewskiego studentom z obszarów 
zmarginalizowanych”  

Nazwisko  Imię ojca  
Imiona  Imię matki  
Stan cywilny  Obywatelstwo  
PESEL  NIP  

 
Informacja o szkole wy Ŝszej 

Nazwa i typ szkoły 
oraz kierunek 

 

W roku akademickim 2006/2007 jestem studentem roku     ................................. 

 
ulica, nr 

 
kod pocztowy                                
miejscowość 

 
województwo 

 
Adres stałego zameldowania studenta 

ulica, numer domu  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo warmińsko-mazurskie 
Adres do korespondencji 
ulica, numer domu  miejscowość  
kod pocztowy   -    województwo  
TELEFON  

 
2. Proszę o przyznanie mi stypendium w ramach „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego studentom z obszarów 

zmarginalizowanych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: 
 

Rodzaj pomocy stypendialnej Deklaracja studenta 
(zaznacz  + lub  ─ ) 

zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji  
posiłków w stołówce akademika lub prowadzonej przez inny podmiot  
zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki 
w szkołach wyŜszych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki itp., 
równieŜ w formie elektronicznej 

 

przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej  
czesnego za naukę w szkole wyŜszej  
innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę wyŜszą (wymień, jakich) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 

 
3. Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z niŜej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym: 
 

L. p. Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce pracy/ nauki Stopień pokrewieństwa 
1    wnioskodawca 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
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8     
9     

10     
 
4. Obowiązuje mnie próg dochodu 504/ 583 zł na osobę w rodzinie (niepotrzebne skreślić). 
5. Dochody w rodzinie lub dochody osoby uczącej się za rok 2005 poświadczone: 
(zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za rok 2005 wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe lub osoby uczącej się prowadzącej samodzielnie gospodarstwo domowe; ewentualnym 
zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; innymi dokumenty 
niezbędnymi do określenia dochodu wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2006 r. 06.58.401). 
 

Dochody netto (w zł) L.p. Członkowie rodziny 
(nazwisko i imię) opodatkowane 

na zasadach 
ogólnych * 

odnośnik pod 
tabelką 

opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym 

**odnośnik pod tabelką 

inne 
nie podlegające 
opodatkowaniu  

*** odnośnik pod 
tabelką 

Ogółem netto 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 Razem:     

Ogółem dochód roczny rodziny wyniósł:  
Miesięczny dochód rodziny wyniósł:  

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł:  
*) Wpisuje się dochody na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego przy czym dochód netto to: 
Dochód pomniejszony o podatek naleŜny dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne, z tym 
Ŝe wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się wg wzoru: S=(Sp x 8,50 %)/7,75 %, gdzie Sp to kwota składki zdrowotnej w 
zaświadczeniu z urzędu skarbowego. 
**) Wpisuje się dochód deklarowany w oświadczeniu o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych 
przez osoby fizyczne w 2005 r., którego wzór określa załącznik nr 1. 
***) Wpisuje się dochód deklarowany na podstawie oświadczenia niepodlegającego opodatkowaniu w 2005 r., którego wzór określa 
załącznik nr 2. W tym dochód z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, przy czym dochód 
roczny z gospodarstwa rolnego przyjmuje się w kwocie 1 844 zł na 1 ha przeliczeniowy. 

 
5.1 Inne dane: 

1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku 2005 …….........................................…..zł 
2. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie w roku 2005 wyniosła …………....................................................................................................................…...zł 
3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2 wyniósł ...……........................................zł 
4. Miesięczny dochód rodziny wyniósł (dochód z poz. 3 naleŜy podzielić przez 12)…………...…........................................zł 
5. Miesięczny dochód po odliczeniu dochodu utraconego wyniósł (załącznik Nr 3)…………….......................................…..zł 
6. Miesięczny dochód po doliczeniu dochodu uzyskanego wyniósł (załącznik Nr 4)……...…….......................................….zł 
7. Miesi ęczny dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę wyniósł ……………………...……… .....................................…zł 

 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadome, Ŝe dokumenty na podstawie, których 

zadeklarowałem/am dochody jestem zobowiązany/a przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w 
deklaracji 

Jednocześnie wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wraŜliwych, zbieranych do 
Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 
 
Czytelny podpis studenta 

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

..................................... , dnia ................................. 2006 r. 
 
6. Wypełnia komisja stypendialna: 

1. Ogółem dochód netto rodziny w 2005 r. wyniósł …………………………………….………...........................................…..zł 
2. Miesięczny dochód rodziny (dochód z poz. 1 naleŜy podzielić przez 12) wyniósł………….......................................…….zł 
3. Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu wyniósł …………...…………...........................................zł 
4. Miesięczny dochód rodziny po doliczeniu uzyskanego dochodu wyniósł ……………….…….......................................….zł 
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5. Miesi ęczny dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę wyniósł …………….……………….............................. .......…..zł 
 
…………………………………....        .....………………………………………. 

(miejscowość i data)          (podpis członka komisji) 
 
………………………………….......        ....…………………………………….…. 

(miejscowość i data)          (podpis członka komisji) 
 
 

Sprawdzono pod wzgl ędem formalnym oraz zakwalifikowano / nie zakwalifik owano do przyznania 
stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. ZPORR 

 
Powiatowa Komisja Stypendialna  

Imiona i nazwiska:                                                                 Podpisy: 
1. .................................................................                  ................................................................. 
2. .................................................................                  ................................................................. 
3. .................................................................                 .................................................................. 
4. .................................................................                  ................................................................. 
5. .................................................................                  ................................................................. 

 
Węgorzewo, dnia ......................... 2006 r. 
Przyznaje się stypendium w kwocie 350 zł na okres .................................................................... miesięcy 
Nie przyznaje się stypendium 
Węgorzewo, dnia ...................... 2006 r.                                              ……………………….....……………..............… 
                                                                                                               (podpis i pieczęć Starosty Węgorzewskiego) 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
studentom z obszarów zmarginalizowanych”” 

 
…………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODINY O WYSOKO ŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OSÓB ROZLICZAJ ĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 

ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 
FIZYCZNE. 

 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005, uzyskałam/em dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 
 
�  ryczałtu ewidencjonowanego 
�  karty podatkowej 
 
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2 - 4, wyniósł ………………..................……......................………zł……..............….gr 
2. NaleŜne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły………………….........................................…….zł……..............….gr 
3. NaleŜne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły……………………........................................…..zł……..............…gr 
4. NaleŜny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł………………………........................................…...zł……..............…gr 
 
 
 
…………………............….       ........................……………………………………........... 

(miejscowość, data)        (podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Załącznik Nr 2 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
studentom z obszarów zmarginalizowanych” 

 
…………………………………….. 

(imię i nazwisko) 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKO ŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 
POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJ ĄCEGO OPODATKOWANIU 

 
Oświadczam, Ŝe w roku kalendarzowym 2005 uzyskałam/em dochód w wysokości ………..........................……zł……..........gr 
 
z tytułu: 

1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *) ………………………..zł 
    (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych………………..….) 
2. …………………………………………………. 
3. …………………………………………………. 
4. …………………………………………………. 

 
 
……………………..............       ……….................................………………………... 

(miejscowość, data)              (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 

Pouczenie 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 
pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): 
 

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
- świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach 

przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

- świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub 
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, 

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest 
dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na 
rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc, 

- naleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z 
tytułu podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub 
samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)), 

- naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności 
pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach 
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

- naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód, 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
- alimenty na rzecz dzieci, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 12998 - 

- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyŜszym oraz w przepisach o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne stypendia przyznawane uczniom 
lub studentom (z wyjątkiem stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2 ZPORR), 

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

- naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia 
tych osób, 

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081), 

-  dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

- ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2003-2006, 

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, 

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 

 
 

Załącznik Nr 3 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
studentom z obszarów zmarginalizowanych” 

 
……………………………………. 

(miejscowość, data) 
 

Oświadczenie* 
 

Oświadczam, Ŝe w roku 2006 nie zaistniały okoliczności, wpływające na poprawę sytuacji materialnej w mojej rodzinie w 
odniesieniu do 2005 r zgodnie z definicją dochodu uzyskanego zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm.) tj.: 
 
  a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
  b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
  c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
  d) uzyskaniem emerytury lub renty, 
  e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
  f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
 
..……………………...........……        ………………………….. 
Nazwisko i imię (czytelnie)          (podpis) 
 
 
 
*) W przypadku uzyskania w/w dochodów w 2005 r. przez członka rodziny, nie wypełnia się niniejszego oświadczenia. 
W przypadku uzyskania dochodu w 2006 r. naleŜy doliczyć do miesięcznego dochodu rodziny wykazanego w pkt 5 Dochody 
w rodzinie lub dochody osoby uczącej się za rok 2005 w pkt 5.1 ust. 6 miesięczną kwotę uzyskanego dochodu przez członka 
rodziny, przyjmując wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca po jego uzyskaniu. Wynik końcowy naleŜy wpisać w  
pkt 5.1 ust. 7. 
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Załącznik Nr 4 
do wniosku przyznawania stypendium 
„Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego 
studentom z obszarów zmarginalizowanych” 

 
…………………………………….... 

(miejscowość, data) 
 

Oświadczenie* 
 

Oświadczam, Ŝe w roku 2006 nie zaistniały okoliczności, wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej w mojej rodzinie 
w odniesieniu do 2005 r zgodnie z definicją dochodu utraconego zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r. z późn. zm.) tj.: 
 
  a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
  b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
  c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 
  d) utratą emerytury lub renty, 
  e) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
  f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 
..……………………….........…        ………………………….. 
Nazwisko i imię (czytelnie)          (podpis) 
 
*) W przypadku utracenia w/w dochodów w 2005 r. przez członka rodziny, nie wypełnia się niniejszego oświadczenia. 
W przypadku utracenia dochodu w 2006 r. naleŜy odliczyć do miesięcznego dochodu rodziny wykazanego w pkt 5 Dochody w 
rodzinie lub dochody osoby uczącej się za rok 2005 w pkt 5.1 ust. 5 miesięczną kwotę utraconego dochodu przez członka 
rodziny, przyjmując wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca po jego utraceniu. Wynik końcowy naleŜy wpisać w  
pkt 5.1 ust. 7. 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego studentom 
z obszarów zmarginalizowanych” 

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

(imię i nazwisko oraz adres) 
 

Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 
 
Starosta Węgorzewski niniejszym zawiadamia, Ŝe 
Pan/ Pani...................................................................................................................................................................................... 
zamieszkały/a w........................................................................................................................................................................... 
decyzją Starosty z dnia ............................................................ otrzymał/otrzymała na rok szkolny stypendium w wysokości 
350 zł / miesięcznie na okres .......................... miesięcy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (niepotrzebne skreślić): 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji; 
  b) posiłków w stołówce akademika lub prowadzonej przez inny podmiot; 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach wyŜszych, jak: 

encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki itp., równieŜ w formie elektronicznej; 
  d) przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej; 
  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej; 
  f) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę wyŜszą; 
  g) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu ZPORR. 
 

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
Węgorzewo, dnia ................................. 2006 r.     ...................................................................................... 

/podpis i pieczęć Starosty Węgorzewskiego/ 
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Załącznik Nr 3 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego studentom 
z obszarów zmarginalizowanych” 

 
 

UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007  
 
Zawarta w dniu ............................................... 2006 r. pomiędzy Powiatem Węgorzewskim w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17 B, 
11-600 Węgorzewo, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie, w imieniu którego 
działają: 
 
1. Jerzy Litwinienko - Starosta Węgorzewski; 
2. Krzysztof Piwowarczyk - Wicestarosta 
a ................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko studenta) 
zamieszkałą/ym w  ........................................................................  kod pocztowy .............................. 
ulica................................................................................................nr.................................................. 
W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu Panu/Pani 
............................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 
stypendium w ramach programu „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych”, 
zawiera się umowę o następującej treści: 

§ 1. Powiat zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości  350 zł miesięcznie przez okres .............................. 
miesięcy na warunkach określonych w Regulaminie „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego studentom z obszarów 
zmarginalizowanych” stanowiącym załącznik do uchwały Nr ..................................... z dnia ............................................... 
Rady Powiatu w Węgorzewie. 

 
§ 2. Stypendium przekazywane będzie w formie finansowej na pokrycie następujących kosztów (niepotrzebne skreślić): 

 
  a) zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji; 
  b) posiłków w stołówce akademika lub prowadzonej przez inny podmiot; 
  c) zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach wyŜszych, jak: 

encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki itp., równieŜ w formie elektronicznej; 
  d) przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej; 
  e) czesnego za naukę w szkole wyŜszej, o której mowa w §1 lit. c; 
  f) innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę wyŜszą; 
  g) inne koszty obowiązujące w aktualnym uzupełnieniu ZPORR. 
 

§ 3. Stypendium przekazywane będzie na konto studenta nr 
  –         –     –     –     –     
 

§ 4. Stypendia przekazywane będą niezwłocznie po uzyskaniu przez Powiat środków na ten cel, a rozliczane w formie 
raportu, stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu, o którym mowa w § 1 w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od dnia 
otrzymania ostatniej transzy stypendium. 

 
§ 5. 1. Powiat zaprzestanie przekazywania stypendium, gdy stypendysta: 

 
  a) przerwie naukę w szkole wyŜszej; 
  b) zostanie skreślony z listy studentów; 
  c) przestanie spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania stypendium określone w regulaminie, o którym mowa w §1 

umowy. 
 

2. W przypadkach przekazania stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych pkt 1, stypendysta 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Powiatu oraz zwrotu nienaleŜnych rat stypendium na konto 
Powiatu Węgorzewskiego: BS Nr 05 9348 0000 0009 5266 2000 0110. 
 
..........................................................      ......................................................................... 
  (podpis studenta)           /podpis i pieczęć Starosty Węgorzewskiego/ 
 

.......................................................................... 
/podpis i pieczęć Wicestarosty/ 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 195          Poz.  
 

- 13001 - 

Załącznik Nr 4 
do Regulaminu „Pomocy materialnej 
Powiatu Węgorzewskiego studentom 
z obszarów zmarginalizowanych” 

 

 
 

RAPORT Z WYKORZYSTANIA STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKI M 2006/2007 
 
Oświadczam, iŜ przyznane mi stypendium finansowane w ramach programu „Pomocy materialnej Powiatu Węgorzewskiego studentom z 
obszarów zmarginalizowanych” w łącznej kwocie 
....................................................... zł (słownie zł .........................................................................................................................) 
przeznaczyłem/am, zgodnie z umową podpisaną przeze mnie w dniu ...................................... 2006 r. z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie 
kosztów: 
 

Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota wydatków 
zakwaterowania w bursie, akademiku lub na stancji  
posiłków w stołówce akademika lub prowadzonej przez inny podmiot  
zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, zakupu ksiąŜek słuŜących do nauki w szkołach 
wyŜszych, jak: encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, słowniki itp., równieŜ w formie elektronicznej 

 

przejazdów do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej  
czesnego za naukę w szkole wyŜszej  
innych kosztów obligatoryjnie wymaganych przez szkołę wyŜszą (wymień, jakich) 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

 

Razem wydatkowana kwota:   
 

Kwota ta jest/ nie jest zgodna z przyznaną mi kwotą stypendium (niepotrzebne skreślić). 
Kwotę niewykorzystaną zobowiązuję się zwrócić w terminie 3 dni od dnia złoŜenia niniejszego raportu na konto Powiatu Węgorzewskiego 

BS Nr  05 9348 0000 0009 5266 2000 0110. 
 
..............................., ...........................        ..................................................... 
(miejscowość, data)              (czytelny podpis stypendysty) 
 

2733 

UCHWAŁA Nr XLIII/223/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

dotyczy zmiany uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy w Gó rowie Iławeckim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia 

wzorów formularzy zawieraj ących informacje i deklaracje na podatek od nierucho mości, podatek rolny i podatek 

leśny. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) art. 6a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412) 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 
1826 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 
179, poz. 1484) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. W § 1 uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy w 

Górowie Iławeckim z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje i 
deklaracje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i 
podatek leśny - załączniki 2, 4 i 6 otrzymują nowe 
brzmienie jak w załączeniu uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Górowo Iławeckie. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
NIP:......................................................................................
.. 

                                                                                 Załącznik Nr  2 
                                                                         do uchwały Nr XLIII/223/06 
                                                                         Rady Gminy  Górowo Iławeckie                                                             
                                                                         z dnia 27 października 2006 r. 

 
DN – 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844). 
Składający:          Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych 
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących 
wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania: Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego : w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.                                            

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

 3. Wójt Gminy Górowo Iławeckie     (właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania) 
 
    Adres   ul. Kościuszki 11  11-220 Górowo Iławeckie 

 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  

 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę), Nr KW ............................................................................................ 
     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 

 5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
     1. właściciel                         2. współwłaściciel            3. uŜytkownik wieczysty            4. posiadacz samoistny 

 

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 

 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 

 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**  

 9. Kraj 
RZECZYPOSPOLITA  POLSKA 

10. Województwo 11. Powiat   

 12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu   

 15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta   

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI  

 18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
                           1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

 

 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

  Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwały Rady 
Gminy Górowo Ił. na 
dany  rok podatkowy 
w zł, gr 

Kwota podatku 
w pełnych złotych 

      

 D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

19. 
 
..................... m2 

20. 
 
.................,....... 

21. 
 
.................,....... 

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

22. 
 
.................... ha 

23. 
 
.................,....... 

24. 
 
.................,....... 

  3. pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego 

25. 
 
..................... m2 

26. 
 
.................,....... 

27. 
 
.................,....... 

na 2. Rok 

............................ 
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 D.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI (*) 
  1. mieszkalnych - ogółem 28. 

................ m2 
29. 
.................,....... 

30. 
.................,....... 

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

powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m  

31. 
..................... m2 

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

 

32. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

33. 
........................,........ 
 
 
........................,........ 

 * Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe. 

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem: 

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

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

34. 
 
................ m2 

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

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

35. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

36. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

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

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

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

37. 
 
................ m2 

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

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

38. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,......... 

39. 
 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,......... 

  4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem, 

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

powierzchni) 
         - kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

40. 
................ m2 

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

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

41. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

42. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

  5. pozostałych ogółem w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego 

 
w tym: 

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

    - kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

43. 
................ m2 

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

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

44. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,....... 

45. 
.................,....... 
 
 
........................,........ 
 
........................,........ 

 
 D.3 BUDOWLE 

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

46. 
..............,....... 

47. 
............. 

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

 E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU   

  Kwota podatku 

Suma kwot z kol. D               (w zaokr ągleniu do pełnych  złotych)  
49. 
.................,....... 

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

 
 G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ   
     SKŁADAJ ĄCEGO 
       Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane s ą zgodne z prawd ą. 

  50. Imię 
 

51. Nazwisko 

  52. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

53. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

 H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

  54. Uwagi organu podatkowego 
 

  55. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

56. Podpis przyjmującego formularz 

DEKLARACJA STANOWI PODSTAW Ę DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO 
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
NIP: 
............................................................................................ 

                                                                         Załącznik Nr 4 
                                                                         do uchwały Nr XLIII/223/06 
                                                                         Rady Gminy Górowo Iławeckie                                                             
                                                                         z dnia 27 października 2006 r. 

 
DN – 1                                 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  
 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
Składający:          Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.  

Termin składania: Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego :  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających  wpływ na powstanie, 
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Wójt Gminy Górowo Iławeckie (właściwy ze względu na miejsce połoŜenia gruntów) 

 
    Adres  ul. Kościuszki 11   11-220 Górowo Iławeckie 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę), Nr KW ............................................................................................ 

     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 5. Rodzaj własności  (zaznaczyć właściwą kratkę) 
     1. właściciel                         2. Współwłaściciel             3. uŜytkownik wieczysty              4. posiadacz samoistny 

 6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

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

RZECZYPOSPOLITA  POLSKA 
10. Województwo 11. Powiat 

 12. Gmina 
 

13. Ulica 14. Numer domu / Numer lokalu 

 15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI 
 18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                           1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 
 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

 
 

Ogółem 

 
Nie podlegające przeliczeniu 

na ha przeliczeniowe 

  
 
Klasy uŜytków 
wynikające z 
ewidencji 
gruntów 

  

 
Podlegające 
przeliczeniu na 
hektary 
przeliczeniowe 

 
 
Liczba hektarów 
przeliczeniowych 

Stawka z 1 ha 
(przeliczenio-

wego lub 
fizycznego) 

 w zł ,gr 
wynikająca z 
Uchwały Rady 
Gminy      
Górowo Ił. na 
dany  rok 
podatkowy  

 
 

Wymiar 
podatku 

rolnego    w 
pełnych 
złotych 

        

 Grunty orne       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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 VI       
 VIz       
 Sady       
 I       
 II       
 IIIa       
 IIIb       
 IVa       
 IVb       
 V       
 VI       
 VIz       
 UŜytki zielone       
 I       
 II       
 III       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Grunty rolne 

zabudowane 
      

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

stawami 
      

 a) zarybione, 
łososiem, trocią, 
głowacicą, palią 

i pstrągiem 

      

 b) zarybione 
innymi 

gatunkami ryb 
niŜ w poz. a) 

      

 c) grunty pod 
stawami 

niezarybionymi 

      

 Rowy       
 Grunty 

zadrzewione i 
zakrzaczone 

połoŜone na UR 

      

 I       
 II       
 IIIa       
 III       
 IIIb       
 IVa       
 IV       
 V       
 VI       
 VIz       
 Razem 

( bez zwolnień) 
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E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 Razem  

 
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW  
 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów  
 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  
 

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU   

 Kwota podatku 

RóŜnica kwot z D – (E + F )          (zaokrąglić do pełnych złotych) 
 

 
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJ ĄCEGO 
       Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 19. Imię 

 
20. Nazwisko 

 21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 23. Uwagi organu podatkowego 

 
 24. Identyfikator przyjmującego formularz 

 
25. Podpis przyjmującego formularz 

DEKLARACJA STANOWI PODSTAW Ę DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO.  
 
 
 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
 
NIP: .................................................................... 

                                                                    Załącznik Nr 6 
                                                                    do uchwały Nr XLIII/223/06 
                                                                     Rady Gminy Górowo Iławeckie                                                             
                                                                     z dnia 27 października 2006 r. 

  
  
          DN – 1                                 DEKLARACJA NA PODATEK LE ŚNY 

 
                                                          na 

2. Rok 
     
............................ 

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami). 
Składający:          Formularz przeznaczony dla osób  prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, uŜytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych  będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi  jednostkami  organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.. 

Termin składania:  Do dnia 15 stycznia   kaŜdego roku podatkowego : w terminie 14 dni  od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
                               powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku podatkowego  lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
 3. Wójt Gminy Górowo Iławeckie   (właściwy ze względu na miejsce połoŜenia lasu) 

   Adres ul. Kościuszki 11    11 – 220 Górowo Iławeckie 
 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 

     * - dotyczy składającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną                ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE  
4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę), Nr KW ..................................................................... 
     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej 


 

5. Rodzaj własności ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
     1. własność                         2. współwłasność                3. uŜytkownik wieczysty           4. posiadacz samoistny 

 

6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 

 
 

7. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki** 

 
 

 

8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
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B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**  

9. Kraj 
RZECZYPOSPOLITA  POLSKA 

10. Województwo 11. Powiat  

12. Gmina 

 
13. Ulica 14. Nr domu/Nr lokalu  

 

15. Miejscowość 

 
16. Kod pocztowy 17. Poczta  

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI  

 18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
                            1. deklaracja roczna                                                 2. korekta deklaracji rocznej 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH  

 
Wyszczególnienie 

Powierzchnia w 
hektarach 
fizycznych 

Stawka podatku 
wynikająca z 

Uchwały Rady 
Gminy  Górowo 
Ił. na dany  rok 
podatkowy w zł, 

gr 

Podatek  
(rubr. 2x rubr.3)  

w zaokrągleniu do 
pełnych  
 złotych 

 

1 2 3 4  
1. Lasy ochronne     
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

    

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
    w/w. 1 i 2) 

    

 

4. Razem (w.1 - 3)     
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
               (podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 

 
 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO 
       Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane s ą zgodne z prawd ą. 
 19. Imię 

 
20. Nazwisko 

 21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 23. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 

 24. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

25. Podpis przyjmującego formularz 

 
DEKLARACJA STANOWI PODSTAW Ę DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO.  
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2734 

UCHWAŁA Nr XLIII/224/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej za podstaw ę obliczania podatku rolnego w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 4 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412) i Komunikatu  
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy Górowo 
Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się cenę skupu Ŝyta w wysokości 30,00 zł. 

(Słownie złotych: trzydzieści gr 00) za 1 kwintal 
przyjmowaną za podstawę obliczania podatku rolnego na 
2007 r. w odniesieniu do: 
  1) 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 

ustalanych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas 
uŜytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i 
budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 
równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta, co stanowi kwotę 
75,00 złotych (2,5 q x 30,00 złotych); 

  2) 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych w 
ewidencji gruntów i budynków jako uŜytki rolne, 

równowartość pienięŜną 5 q Ŝyta, co stanowi kwotę 
150,00 złotych (5 q x 30,00 złotych). 

 
§ 2. Pobór podatku rolnego prowadzony będzie w 

drodze inkasa zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w 
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/173/05 Rady Gminy 

Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości średniej ceny skupu Ŝyta 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 
na 2006 r. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 

 

2735 

UCHWAŁA Nr XLIII/225/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści średniej ceny sprzeda Ŝy drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania pod atku 

leśnego w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Z 
2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy 
Górowo Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Średnią cenę sprzedaŜy drewna, obliczonej 

według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. (M.P. Nr 
74, poz. 746) w wysokości 133,70 złotych za 1 m3 

przyjmuje się jako podstawę obliczania podatku leśnego w 
2007 r. co w przeliczeniu wynosi 29,414 złotych od 1 ha 
gruntów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków jako lasy (0,220 m3 x  133,70 zł). 

 
§ 2. Pobór podatku leśnego prowadzony będzie w 

drodze inkasa zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w 
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/174/05 Rady Gminy 

Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaŜy drewna, 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego 
na 2006 r. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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UCHWAŁA Nr XLIII/226/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 
17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
Górowo Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od 

nieruchomości w wysokości: 
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 
0,66 zł od 1 m2 powierzchni; 

 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,65 zł od 1 ha 
powierzchni; 

 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego: 0,21 zł od 1 m2 powierzchni; 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych: 0,53 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej; 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej: 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej; 

 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym: 8,66 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:  
3,75 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego: 4,32 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej; 

 
  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. Pobór podatku od nieruchomości prowadzony 

będzie zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w 
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/175/05 Rady Gminy 

Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2006. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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UCHWAŁA Nr XLIII/227/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) i Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
Górowo Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Roczną stawkę podatku od posiadania psów 

ustala się w wysokości 53,69 zł. od jednego psa. 
 
§ 2. 1. Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od 

posiadania psów ciąŜy na osobach fizycznych, które 
posiadają psy. 
 

2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez 
wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu 

roku podatkowego w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. 

 
§ 3. Pobór podatku od posiadania psów prowadzony 

będzie zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w 
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w 
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 4. Zwalnia się z podatku posiadanie psów na terenie 

gminy Górowo Iławeckie. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/176/05 Rady Gminy 

Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 
na rok 2006. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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UCHWAŁA Nr XLIII/228/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek dziennych opłaty targowej na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 
17, poz. 128) i art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w 

następujących wysokościach: 
 
  1) przy sprzedaŜy z wozu konnego, pojazdów 

samochodowych i przyczep bez względu na 
ładowność 8,00 zł, 

 
  2) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 

wiadra, wózka ręcznego, roweru 6,00 zł. 
 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ pieczywa. 
 
§ 3. 1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa 

naleŜności pienięŜnych dokonują Sołtysi. 
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2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w 

którym dokonywana jest sprzedaŜ. 
 
3. Sołtysi winni dokonywać rozliczenia wpływów z 

tytułu opłaty targowej z budŜetem gminy w terminie 
ostatniego dnia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 

 
4. Za inkaso opłaty targowej Sołtysowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 50 % zainkasowanych kwot. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/177/05 Rady Gminy 
Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na 
rok 2006. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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UCHWAŁA Nr XLIII/229/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty administracyjnej na 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 
2006 r. Nr 45, poz. 319) i Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
Górowo Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za sporządzenie 

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w wysokości: 35,00 zł. 

 
§ 2. Pobór opłaty administracyjnej prowadzony będzie 

zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w Górowie 
Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa 
naleŜności pienięŜnych określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/178/05 Rady Gminy 

Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na 
2006 r. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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UCHWAŁA Nr XLIII/231/06 

Rady Gminy Górowo Iławeckie 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 
17, poz. 128) oraz art. 12 ust. 1, pkt 7 i ust. 9 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412) 
Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zwolnienie uŜytków rolnych od podatku rolnego, 

na których zaprzestano produkcji rolnej następuje na 
pisemny wniosek podatnika podatku rolnego złoŜony nie 
później niŜ do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok 
kalendarzowy, w którym ma rozpocząć się okres 
zwolnienia podatkowego. 

 
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 winien zawierać 

następujące informacje: 
 
  1) określenie powierzchni oraz klasy uŜytków rolnych 

wraz z numerami działek gruntów, na których podatnik 
ma zamiar zaprzestać produkcji rolnej; 

 
  2) podanie okresu, na jaki podatnik zaprzestaje produkcji 

rolnej oraz  miejsce połoŜenia tych gruntów; 
 
  3) wskazanie przyczyn zaprzestania produkcji rolnej na 

uŜytkach rolnych; 
 
  4) określenie miejscowości, w której sporządzono 

wniosek, datę składanego oświadczenia oraz podpis 
podatnika lub osoby upowaŜnionej do działania w jej 
imieniu (w tym przypadku do wniosku naleŜy dołączyć 
potwierdzony za zgodność dokument w/w 
pełnomocnictwa). 

 
§ 3. Zwolnienie od podatku rolnego uŜytków rolnych, 

na których zaprzestano produkcji rolnej w stosunku do 
tych samych gruntów nie moŜe być dłuŜsze niŜ 3 lata pod 

warunkiem, Ŝe pozostawione do odłogowania grunty 
gospodarstw rolnych nie będą powodować 
rozprzestrzeniania się uciąŜliwych chwastów. 

 
§ 4. W przypadku zmiany sposobu uŜytkowania 

gruntów naleŜy zawiadomić  organ podatkowy w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia zmian. 

 
§ 5. Wójt Gminy Górowo Iławeckie, korzystając z 

przysługującego mu prawa kontroli spełniania przez 
podatników określonych w decyzji warunków zaprzestania 
produkcji rolnej, powoła komisję, czuwającą nad 
przestrzeganiem warunków ujętych w treści tej uchwały. 

 
§ 6. W przypadku stwierdzenia przez komisję, o której 

mowa w § 3, Ŝe na wnioskowanych przez podatnika i 
zwolnionych od podatku rolnego gruntach prowadzona 
jest w rzeczywistości nadal produkcja rolna, zostanie 
wygaszona decyzja odnośnie udzielonego zwolnienia 
podatkowego w trybie przepisów ordynacji podatkowej, 
zaś podatnik będzie zobowiązany do zapłaty naleŜnego 
podatku w pełnej wysokości za dany rok podatkowy. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 8. Traci moc uchwała Nr I/7/92 Rady Gminy w 

Górowie Iławeckim z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie 
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 
rolnego uŜytków rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej oraz uchwała Nr II/10/98 Rady Gminy w Górowie 
Iławeckim z dnia 4 grudnia 1998 r. dotycząca zmiany 
uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków 
zwolnienia od podatku rolnego uŜytków rolnych, na 
których zaprzestano produkcji rolnej. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Necio 
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OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Olsztyn. 

 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127) oraz częścią V pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla 
komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 
2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 66) w związku z uchwałą Nr I/2/06 i Nr I/3/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 listopada 
2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych oraz uchwałą Nr II/4/06 i Nr II/5/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 1 grudnia 
2006 r. w sprawie wstąpienia kandydatów w miejsce wygasłych mandatów radnych. 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 
 

§ 1. W okręgu wyborczym: 
 

- nr 3, lista nr 18 - KWW „PO PROSTU OLSZTYN" wygasł mandat radnego - Czesława Jerzego Małkowskiego, wskutek 
wyboru na Prezydenta Miasta Olsztyna, 

 
- nr 1, lista 18 - KWW „PO PROSTU OLSZTYN" wygasł mandat radnego - Piotra Władysława Grzymowicza, wskutek 

pisemnego zrzeczenia się mandatu. 
 

§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy: 
 

- w okręgu wyborczym nr 3, lista nr 18 - KWW „PO PROSTU OLSZTYN" - Bogdan DŜus, który w wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności, 

 
- w okręgu wyborczym nr 1, lista nr 18 - KWW „PO PROSTU OLSZTYN" - Marian Zdunek, który w wyborach uzyskał 

kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 

2742 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Gi Ŝycku. 

 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127) oraz częścią V pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla 
komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 
2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 66) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w GiŜycku Nr I/3/06, Nr I/4/06 z dnia 27 
listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych i II/5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o 
wygaśnięciu mandatu radnego oraz uchwałą Nr II/6/06 i Nr II/7/06 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 4 grudnia 2006 r. w 
sprawie wstąpienia kandydatów w miejsce wygasłych mandatów radnych. 
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Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 
 

§ 1. W okręgu wyborczym: 
 

- nr 2, lista nr 24 - KWW RAZEM GIśYCKO wygasł mandat radnej - Jolanty Piotrowskiej, wskutek wyboru na Burmistrza 
Miasta GiŜycko, 

 
- nr 2, lista nr 24 - KWW RAZEM GIśYCKO wygasł mandat radnego - Pawła Kazimierza Czacharowskiego, wskutek 

pisemnego zrzeczenia się mandatu. 
 

§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy: 
 

- w okręgu wyborczym nr 2, lista nr 24 - KWW RAZEM GIśYCKO - Krzysztof Dziedzic, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności, 

 
- w okręgu wyborczym nr 2, lista nr 24 - KWW RAZEM GIśYCKO - Jadwiga Małgorzata Mistera, która w wyborach 

uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności. 
 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 

2743 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Mr ągowie. 

 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127) oraz częścią V pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla 
komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 
2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 66) w związku z uchwałą Nr I/3/06, Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 
listopada 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych oraz uchwałą Nr II/1/06 i Nr II/2/06 Rady Miejskiej w Mrągowie z 
dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydatów w miejsce wygasłych mandatów radnych. 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 
 

§ 1. W okręgu wyborczym: 
 

- ar 1, lista nr 20 - KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA wygasł mandat radnej - Otolii Anny Siemieniec, 
wskutek wyboru na  Burmistrza Miasta Mrągowa, 

- nr 3, lista nr 20 - KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA wygasł mandat radnego - Tomasza 
Witkowicza, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. 

 
§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy: 

 
- w okręgu wyborczym nr 1, lista nr 20 - KWW MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Jan Bogorodź, który w 

wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności, 
-  w okręgu wyborczym nr 3, lista nr 20 - MRĄGOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - Kazimierz Chodkiewicz, który 

w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 
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2744 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Olecku.  

 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, 
poz. 1127) oraz częścią V pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla 
komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 
2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 66) w związku z uchwałą Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 listopada 2006 r. 
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oraz uchwałą Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego. 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 

 
§ 1. W okręgu wyborczym nr 1, lista nr 19 - KWW MAŁA OJCZYZNA OLECKO wygasł mandat radnego Wacława 

Olszewskiego, wskutek wyboru na Burmistrza Olecka. 
 
§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy Krzysztof Fidler, który w wyborach uzyskał kolejno największą 

liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 
§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 

2745 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

uzupełniaj ące obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o wyni kach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. i w dniu 26 listopada 2006 r. 

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 
175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) i art. 2 ust. 2 ustawy z 
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, 
poz. 1089, Nr 214, poz. 1806 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego przeprowadzonych w dniu 10 grudnia 2006 r. w ponownym głosowaniu odroczonym ze względu na 
zmianę jednego z kandydatów. 
 

Część I 
I. Dane ogólne dotycz ące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w ponownym głosowaniu w dniu 

 10 grudnia 2006 r. na obszarze województwa warmi ńsko-mazurskiego. 
 

I. Ponowne głosowanie w dniu 10 grudnia 2006 r. 
 

1. Wybierano łącznie 1 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 2 zgłoszonych kandydatów, w tym w 0 gminach i 
miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. 

2. Uprawnionych do głosowania było 7 733 osób. 
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3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania), 2 844 wyborców, to jest 36,78 % uprawnionych 
do głosowania. 

4. Ogółem głosów oddano (liczba kart waŜnych) 2 843. 
5. Głosów waŜnych oddano 2 810, to jest 98,84 % ogólnej liczby głosów oddanych. 
6. Głosów niewaŜnych oddano 33, to jest 1,16 % ogólnej liczby głosów oddanych. 

 
II. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentó w miast w ponownym głosowaniu. 

 
1. Wybrano 1 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym: 

 
  1) 1 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  2) 0 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  3) 0 w miastach na prawach powiatu. 
 

2. Łącznie - z powodu braku kandydatów oraz nieuzyskania przez kandydata więcej niŜ połowy głosów waŜnych za jego 
wyborem - w 0 gminach i miastach nie dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: 
 
  1) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 
  2) 0 w gminach liczących powyŜej 20 tys. mieszkańców, 
  3) 0 w miastach na prawach powiatu. 
 

3. W gminach, o których mowa w pkt 2 nie dokonano wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i w związku z art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wyboru dokonają 
rady gmin. 
 

Część II 
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i pre zydentów miast w ponownym głosowaniu w dniu  

10 grudnia 2006 r. na obszarze województwa warmi ńsko-mazurskiego.  
 

WYBORY WÓJTA GMINY LUBAWA 
 

1. Wyboru dokonano, poniewaŜ w ponownym głosowaniu: 
 

- w wyborach spośród dwóch kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał EWERTOWSKI Tomasz zgłoszony przez 
KWW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE GM. LUBAWA. 

 
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7 733 osób. 
 
3. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 2 844 wyborców, co stanowi 36,78 % 

uprawnionych do głosowania. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


