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2858 

UCHWAŁA Nr XLIV/71/06 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 220 
i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 i 
Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. i Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 
128) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ulicy łączącej ulicę I Dyw. Im. T. Kościuszki z 

ulicą Kopernika w GiŜycku, oznaczonej nr geod. 452, 
nadaje się nazwę: Gimnazjalna. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Edward śelasko 
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2859 

UCHWAŁA Nr XLIV/72/06 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

 

w sprawie zasad wydzier Ŝawiania nieruchomo ści gruntowych.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 
984 i Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 
2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz w oparciu o 
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Rada 
Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Grunty miejskie przeznaczone pod tymczasowe 

obiekty budowlane, oraz tablice informacyjne, schody, 
zjazdy, parkingi, zieleń i uprawę warzyw, moŜna 
wydzierŜawiać na czas nieoznaczony. 

 

§ 2. WyraŜa się zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia urnowy w przypadku 
dzierŜawy gruntów, o których mowa w § 1. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/85/04 Rady Miejskiej 

w GiŜycku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad 
wydzierŜawiania nieruchomości gruntowych. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Edward śelasko 

 

 
 
 
 
 

2860 

UCHWAŁA Nr XXXVI/256/06 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie nadania nazwy nowo wydzielonej ulicy w mi eście Lubawa. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 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) 
Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się nazwę nowo wydzielonej ulicy na 

osiedlu zabudowy przemysłowej w Lubawie: 
ulica Unii Europejskiej, oznaczona numerami działek 
19/39 i 19/40 w obrębie nr 1 miasta Lubawa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubawa. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 
§ 4. Szczegółową lokalizację ulicy opisaną w § 1 

ilustruje mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000, 
stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 
 

Przewodniczący Rady 
Edward Pokojski 
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2861 

UCHWAŁA Nr XLV/312/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i  

rekreacji indywidualnej w obr ębie Osetno, gmina Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
oraz 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy 
Biskupiec uchwala, co następuje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania 

na środowisko oraz prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec, zwany dalej planem. 

 
2. Plan obejmuje teren działki nr ew.168/21 i część 

działki nr ew. 168/16 połoŜonych w obrębie geodezyjnym 
Osetno w pasie terenu pomiędzy drogą gminną z Łąkorka 
do miejscowości Ostrowite a jeziorem Głowińskim, w 
granicach zgodnych z uchwałą Rady Gminy Biskupiec 
Nr XXXVIII/259/05 z dnia 26 stycznia 2006 roku oraz z 
oznaczeniami na rysunku planu. 

 
3. Plan składa się z następujących elementów 

podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik 

nr 1 do uchwały; 
 
  3) stwierdzenia zgodności ustaleń planu ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec, stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

 
  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego 

załącznik nr 3 do uchwały; 
 
  5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

 
  1) teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN; 

 
  2) teren zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej), 

oznaczony na rysunku planu symbolem ML; 
 
  3) teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem R; 
 
  4) tereny oraz zasady obsługi w zakresie komunikacji i 

infrastruktury technicznej; 
 
  5) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

działek; 
 
  6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie 
podstawowe odnosi się do wszystkich elementów 
zagospodarowania niezbędnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
3. Na terenie objętym planem nie występują potrzeby 

szczególnych regulacji dotyczących: 
 
  1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
  2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń 
graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i 
określony: 
 
  1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 

lub róŜnych zasadach zagospodarowania oznaczone 
jako obowiązujące; 

  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach gdzie 
nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy 
odległości od granicy działki naleŜy przyjmować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

  3) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
  4) granica terenu objętego planem. 
 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to 

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

  2) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe, 
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe; 
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  3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - naleŜy 
przyjęć definicję zawartą w przepisach odrębnych w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

  4) prostych, złoŜonych bądź skomplikowanych 
warunkach gruntowych - naleŜy przez to rozumieć 
definicje zawarte w przepisach odrębnych, 
dotyczących ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

  5) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy/ - 
naleŜy przez to rozumieć linię określającą teren, na 
którym moŜna sytuować budynki, bez konieczności 
zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię 
zabudowy naleŜy rozumieć następująco: obrys 
budynku nie moŜe przekroczyć tej linii; okapy, gzymsy 
mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niŜ 0,8 m; 
balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie 
i rampy mogą tę granice przekroczyć nie więcej jak 
1,3 m; 

  6) terenie elementarnym - naleŜy przez to rozumieć teren 
wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym 
symbolem. 

 
ROZDZIAŁ II 

Przepisy dotycz ące całego obszaru obj ętego planem  
 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) na terenie objętym planem nie występują elementy 

zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wymagające ochrony bądź 
rewaloryzacji; 

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zostały określone poprzez ustalenie linii zabudowy, 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 

 
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) poziom hałasu w środowisku naleŜy przyjąć dla całego 

terenu objętego planem jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, stosownie do przepisów odrębnych; 

  2) zakaz stosowania ŜuŜla piecowego do utwardzania 
dróg i placów; 

  3) zakaz stosowania w indywidualnych systemach 
grzewczych nowej zabudowy paliw znacznie 
obciąŜających atmosferę tj. węgla kamiennego, węgla 
brunatnego i koksu; 

  4) nakazuje się na terenie własnej działki 
magazynowanie odpadów komunalnych poddawanych 
okresowemu wywozowi w ramach systemu gminnego; 

  5) zachowanie w maksymalnym stopniu istniejących, 
wartościowych zadrzewień; 

  6) cały teren objęty planem znajduje się w obrębie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego; obowiązują 
przepisy Rozporządzenia Nr 36 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części 
dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. 
Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 140 z dnia 
5 października 2005 r., poz. 1648); 

  7) zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska, dla których wymagane jest sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
na terenie objętym planem nie występują obiekty 
podlegające lub mogące podlegać ochronie. 
 

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 
 
  1) na obszarze objętym planem nie występują 

udokumentowane geologicznie złoŜa kopalin, 
ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz 
tereny naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi; 

  2) na obszarze objętym planem nie występują obszary, 
które mogą być objęte procesami osuwiskowymi. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i 

warunków podziału nieruchomości: - nie ustala się 
parametrów działek; kaŜdy z poszczególnych terenów 
elementarnych, 1MN i 2 ML, stanowi jedną działkę 
budowlaną. 
 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) w rozwiązaniach komunikacji ustala się jako 

obowiązujące: 
 

a) obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z 
istniejącej drogi gminnej oraz poprzez drogę 
wewnętrzną; 

b) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu; 
c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych dla obiektów 

nowych w obrysie działki przeznaczonej pod 
inwestycję; 

d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
rekreacji indywidualnej naleŜy zapewnić minimalnie 
2 miejsca parkingowe na 1 dom, 

 
  2) w rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się 

jako obowiązujące: 
 

a) odprowadzanie ścieków docelowo do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

b) na okres czasowy dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do zbiorników szczelnych; 

c) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu; 
d) sieci uzbrojenia technicznego naleŜy prowadzić w 

liniach rozgraniczających dróg; 
e) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej na terenach rolnych oraz 
przeznaczonych pod zabudowę; 

f) w liniach rozgraniczających dróg naleŜy 
rezerwować teren na przeprowadzenie kabli 
telekomunikacyjnych oraz kabli 
elektroenergetycznych nn; 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących 
źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci; 

h) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, 
zgodnie z § 6 pkt 3; 

i) uzyskanie warunków technicznych od 
dysponentów sieci na etapie projektu 
budowlanego. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania - do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren 
naleŜy uŜytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy. 
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ROZDZIAŁ III 
Przepisy dotycz ące poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj ącymi 

 
§ 12. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

 
Symbol 
terenu 

elemen-
tarnego 

Przeznaczenie 

1MN Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca. 

2ML Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji 
indywidualnej. 

3R Przeznaczenie podstawowe: uŜytkowanie rolne. 
Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

4KDW Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna. 
Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 13. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
terenu 

elemen-
tarnego 

ustalenia 

1MN 1. W obrębie terenu elementarnego moŜna 
lokalizować tylko jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wolnostojący i jeden budynek 
gospodarczo-garaŜowy. 
2. W elewacjach naleŜy stosować materiały 
tradycyjne - cegła, kamień, tynki, drewno. 
3. Wysokość budynku mieszkalnego max. dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja 
w poddaszu uŜytkowym. 
4. Wysokość budynku gospodarczego jedna 
kondygnacje nadziemna. 
5. Dachy strome o kącie nachylenia połaci 350÷450 i 
pokryciu dachówką ceramiczną lub 
blachodachówką w kolorze czerwonym. 
6. Dla zadaszenia elementów małej architektury 
stosować dachy, daszki o kącie nachylenia 300-450. 
7. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyŜsze 
niŜ 1,60 m; naleŜy je wykonać z materiałów 
tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, itp.; 
zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i 
murowanych pełnych oraz  prefabrykowanych 
Ŝelbetowych. 
8.Maksymalna powierzchnia zabudowy -15 % 
powierzchni działki. 
9. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 70 % powierzchni działki. 
10. Warunki posadowienia budynków ustalić, biorąc 
pod uwagę, Ŝe występują tu tereny o prostych 
warunkach gruntowych w rozumieniu przepisów 
odrębnych w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

2ML 1. W obrębie terenu elementarnego moŜna 
lokalizować tylko jeden budynek rekreacji 
indywidualnej (letniskowy) i jeden budynek 
gospodarczo-garaŜowy. 
2. W elewacjach naleŜy stosować materiały  
tradycyjne - cegła, kamień, tynki, drewno. 
3. Wysokość budynku rekreacji indywidualnej max. 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga 
kondygnacja w poddaszu uŜytkowym. Poziom 
posadowienia najniŜszej kondygnacji uŜytkowej 
(parteru) nie wyŜej niŜ 60 cm nad średni poziom 
terenu na szerokości budynku. 
4. Wysokość budynku gospodarczego jedna 
kondygnacje nadziemna. 
5. Dachy strome o kącie nachylenia połaci 350÷450 i 
pokryciu dachówką ceramiczną w kolorze 

czerwonym. 
 
6. Dla zadaszenia elementów małej architektury 
stosować dachy, daszki o kącie nachylenia 300 -
450. 
 
7. Ogrodzenia działek od strony drogi nie wyŜsze 
niŜ 1,60 m; naleŜy je wykonać z materiałów 
tradycyjnych takich jak kamień, drewno, cegła, itp.; 
zabrania się stosowania ogrodzeń betonowych i 
murowanych pełnych oraz  prefabrykowanych 
Ŝelbetowych. 
 
8. Maksymalna powierzchnia zabudowy - 10 % 
powierzchni działki. 
 
9. Minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 70 % powierzchni działki. 
 
10. Warunki posadowienia budynków ustalić, biorąc 
pod uwagę, Ŝe występują tu tereny o złoŜonych 
warunkach gruntowych w rozumieniu przepisów 
odrębnych w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

3R 1. Teren pozostawić w dotychczasowym 
uŜytkowaniu - uŜytek zielony. 
 
2. Zakaz lokalizacji zabudowy. 
3. Istniejący rów chronić przed spływem 
zanieczyszczeń. 

4KDW 1. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 
8,00 m. 
2. Nawierzchnie wykonać jako przepuszczalną - 
Ŝwirowa lub gruntowa 

 
ROZDZIAŁ IV 

Przepisy ko ńcowe 
 

§ 14. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu  w 
następujących wysokościach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia 
terenu 

Stawka procentowa 

1MN, 2ML 15 % 
3R Nie ma zastosowania 

4KDW 0 % 
 

§ 15. W granicach opracowania planu inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań 
własnych gminy, nie przewiduje się. 

 
§ 16. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec w 
części obejmującej tereny w rejonie jeziora Głowińskiego, 
Płociczno i Płociczenko, uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Biskupiec Nr V/33/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Toruńskiego Nr 22, poz. 145 z dnia 14 sierpnia 1998 r. 
odnoszące się do terenów objętych niniejszym planem. 

 
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Biskupiec. 
 

§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Wiśniewski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/312/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/312/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej i 
rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec. 

 
Stwierdzenie zgodno ści ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w obr ębie Osetno, gmina Biskupiec ze Studium uwarunkowa ń i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 

 
W związku z 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
stwierdza się, Ŝe rozwiązania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec zgodne są z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec. 
 

 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/312/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej i 
rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

 
Do projektu w/w planu nie wniesiono Ŝadnych uwag. 

W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 
Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) nie ma zastosowania. 
 

 
 
 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLV/312/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej i 
rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec. 

 
Rozstrzygni ęcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

naleŜących do zada ń własnych gminy. 
 

W związku z 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
stwierdza się, Ŝe na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej w obrębie Osetno, 
gmina Biskupiec, zadań własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej nie przewiduje się. 
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2862 

UCHWAŁA Nr XLV/313/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 27 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenów nad jeziorem Płociczno  

w obr ębie Ostrowite, gmina Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
oraz 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy 
Biskupiec uchwala, co następuje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne  

 
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z prognozą oddziaływania 

na środowisko oraz prognozą skutków finansowych 
uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem 
Płociczno w obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec, zwany 
dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje tereny oznaczone w obecnie 
obowiązującym planie miejscowym symbolami UTL-7 i 
UTL-8 połoŜonych nad jeziorem Płociczno w obrębie 
geodezyjnym Ostrowite, w granicach zgodnych z uchwałą 
Rady Gminy Biskupiec Nr XXXIII/226/05 z dnia 
13 października 2005 roku oraz z oznaczeniami na 
rysunku planu. 

 
3. Plan składa się z następujących elementów 

podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały; 
  2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego załącznik 

nr 1 do uchwały; 
  3) stwierdzenia zgodności ustaleń planu ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec, stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego 
załącznik nr 3 do uchwały; 

  5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy, 
stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są: 

 
  1) teren rolny, oznaczony na rysunku planu symbolem R; 
  2) zasady zagospodarowania terenu; 
  3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się 
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych 
przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. Przeznaczenie 
podstawowe odnosi się do wszystkich elementów 
zagospodarowania niezbędnych do pełnienia ustalonej 
funkcji. 

 
3. Na terenie objętym planem nie występują potrzeby 

szczególnych regulacji dotyczących: 
 
  1) wymagań  wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
  2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 3. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń 
graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i 
określony: 
 
  1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 

lub róŜnych zasadach zagospodarowania oznaczone 
jako obowiązujące; 

  2) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego; 
  3) granica terenu objętego planem. 
 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
 
  1) przeznaczeniu podstawowym - naleŜy przez to 

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

 
  2) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŜy przez to 

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

 
  3) terenie elementarnym - naleŜy przez to rozumieć teren 

wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony jednym 
symbolem. 

 
ROZDZIAŁ II 

Przepisy dotycz ące całego obszaru obj ętego planem  
 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
 
  1) na terenie objętym planem nie występują elementy 

zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wymagające ochrony bądź 
rewaloryzacji; 

  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zostały określone poprzez ustalenie zasad 
zagospodarowania terenu. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200   Poz.  
 

- 13279 - 

 
§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) nakazuje się zachowanie w maksymalnym stopniu 

istniejących, wartościowych zadrzewień w 
szczególności zieleń wysoką na stromych zboczach i 
skarpach nadjeziornych; 

  2) wody jeziora chronić przed spływem zanieczyszczeń; 
  3) cały teren objęty planem znajduje się w obrębie 

Brodnickiego Parku Krajobrazowego; obowiązują 
przepisy Rozporządzenia Nr 36 Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w 
sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części 
dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. 
Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 140 z dnia 
5 października 2005 r., poz. 1648). 

 
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
na terenie objętym planem nie występują obiekty 
podlegające lub mogące podlegać ochronie. 
 

§ 8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych: - na 
obszarze objętym planem nie występują udokumentowane 
geologicznie złoŜa kopalin, ewidencjonowane w Krajowym 
Bilansie Zasobów, tereny naraŜone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz obszary, które mogą być objęte procesami 
osuwiskowymi. 
 

§ 9. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i 
warunków podziału nieruchomości: - zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

 
§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: - dojazd do terenów rolnych istniejącymi 
drogami. 

 
§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania - obecne uŜytkowanie 
terenu zgodne jest z przeznaczeniem ustalonym 
niniejszym planem. 
 

ROZDZIAŁ III 
Przepisy dotycz ące poszczególnych terenów 

elementarnych wydzielonych liniami 
rozgraniczaj ącymi  

 
§ 12. Ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz 

zagospodarowania terenów: 

 
Symbol 
terenu 

elemen-
tarnego 

ustalenia 

1R, 2R 1. Przeznaczenie podstawowe:  uŜytkowanie 
rolnicze. 
 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zalesienia, 
zadrzewienia i zakrzewienia, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej w sytuacji braku innej 
moŜliwości ich trasowania. 
 
3. Zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 
mniejszej niŜ  1,5 m od linii brzegowej jeziora, a 
takŜe zakazywania lub uniemoŜliwiania 
przejścia przez ten teren. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Przepisy ko ńcowe 
 

§ 13. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania. 

 
§ 14. Przepisy art. 36 ust. 1, 2 i 3  ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają 
zastosowania, poniewaŜ zmiany przeznaczenia terenów 
dokonuje się na wniosek właściciela. 
 

§ 15. W granicach opracowania planu inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań 
własnych gminy, nie przewiduje się. 

 
§ 16. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec w 
części obejmującej tereny w rejonie jeziora Głowińskiego, 
Płociczno i Płociczenko, uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Biskupiec Nr V/33/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Toruńskiego Nr 22, poz. 145 z dnia 14 sierpnia 1998 r. 
odnoszące się do terenów objętych niniejszym planem. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Biskupiec. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Wiśniewski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLV/313/06 
Rady Gminy Biskupice 
z dnia 27 października 2006 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLV/313/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów nad jeziorem Płociczno w 
obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec. 

 
Stwierdzenie zgodno ści ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem 

Płociczno w obr ębie Ostrowite, gmina Biskupiec ze Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biskupiec. 

 
W związku z 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
stwierdza się, Ŝe rozwiązania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem 
Płociczno w obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec zgodne 
są z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec. 
 

 
 
 
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLV/313/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów nad jeziorem Płociczno w 
obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

 
Do projektu w/w planu nie wniesiono Ŝadnych uwag. 

W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, Nr 
141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) nie ma zastosowania. 
 

 
 
 
Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLV/313/06 
Rady Gminy Biskupiec 
z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów nad jeziorem Płociczno w 
obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec. 

 
Rozstrzygni ęcie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

naleŜących do zada ń własnych gminy. 
 

W związku z 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 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
stwierdza się, Ŝe na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenów nad jeziorem 
Płociczno w obrębie Ostrowite, gmina Biskupiec, zadań 
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej nie 
przewiduje się. 
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2863 

UCHWAŁA Nr I/7/06 

Rady Powiatu w Elbl ągu 

z dnia 25 listopada 2006 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbl ąskiego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 79 Statutu Powiatu 
Elbląskiego stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr IV/27/03 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 lutego 
2003 roku w sprawie Statutu Powiatu Elbląskiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 43, poz. 591) w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Nr VIII/72/03 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 
26 września 2003 roku w sprawie ustanowienia herbu 
powiatu i flagi powiatu oraz zmian w Statucie Powiatu 
Elbląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, poz. 2075), uchwałą 
Nr XIV/19/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 
2004 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu 
Elbląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 81, poz. 964), uchwałą 
Nr XVIII/68/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 
29 października 2004 roku w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Elbląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 160, poz. 1991) i uchwałą 
Nr XXI/21/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 kwietnia 
2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 61, poz. 894) Rada Powiatu w Elblągu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Powiatu Elbląskiego, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu w Elblągu 
z dnia 14 lutego 2003 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 43, poz. 591), 
w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr VIII/72/03 Rady 
Powiatu w Elblągu z dnia 26 września 2003 roku w 
sprawie ustanowienia herbu powiatu i flagi powiatu oraz 
zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 172, 
poz. 2075), uchwałą Nr XIV/19/04 Rady Powiatu w 
Elblągu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w 
Statucie Powiatu Elbląskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 81, poz. 964), 
uchwałą Nr XVIII/68/04 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 
29 października 2004 roku w sprawie zmian w Statucie 
Powiatu Elbląskiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 160, poz. 1991) i uchwałą 
Nr XXI/21/05 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 kwietnia 
2005r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego 
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 61, poz. 894) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
  1) w § 12: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu 
zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu 
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze 
całego kraju”, 

 
b) w ust. 4 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyrazami 

„na dzień przypadający w ciągu”, 
 
c) w ust. 5: 

- wyrazy - „JeŜeli wybory były wynikiem 
referendum lokalnego w sprawie odwołania rady 
powiatu” zastępuje się wyrazami „W przypadku 
wyborów przedterminowych”, 
- dodaje się zdanie drugie w brzmieniu „Przepis 
ust. 3 stosuje się odpowiednio.”, 

 
d) w ust. 7 wyrazy „w ciągu” zastępuje się wyrazami 

„na dzień przypadający w ciągu”; 
 
  2) w § 44 ust. 1: 
 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej”, 

 
b) dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„6) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki”; 
 
  3) w załączniku nr 3 do Statutu: 
 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej - naleŜą 
sprawy promocji i ochrony zdrowia, dotyczące 
bezpośrednio funkcjonowania rodziny, walki z 
bezrobociem, problemów społecznych i socjalnych 
osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i 
problemów kombatantów”, 

 
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - naleŜą 
sprawy edukacji publicznej, rozwoju kultury i sztuki, 
twórczości, ochrony dziedzictwa kulturowego, 
społecznego ruchu kulturalnego, kultury fizycznej, 
sportu i turystyki”. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Ryszard Zagalski 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200   Poz.  
 

- 13283 - 

2864 

UCHWAŁA Nr I/4/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 
ust. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska 
postanawia: 

 
§ 1. W Statucie Gminy Biskupiec, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XXXII/226/01 Rady Miejskiej w 
Biskupcu z dnia 28.08.01 (Dz. Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 101 z 2001 r. poz. 1441) 
zmieniony uchwałą Nr III/32/02 Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 19.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 12 z 2003 r. poz. 221) wprowadza się, 
następujące zmiany: 
 
  1) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada powołuje następujące komisje stałe: 

1) rewizyjną, 
2) budŜetu i finansów, oświaty, kultury, sportu, 

rekreacji, turystyki, opieki społecznej i zdrowia, 
3) działalności gospodarczej, gospodarki 

komunalnej, budowlanej gospodarki terenami, 
bezpieczeństwa publicznego, ochrony 
przeciwpoŜarowej, rolnictwa i ochrony 
 środowiska; 

 
  2) w § 16 dodaje się po ust. 3 ust. 3a o następującym 

brzmieniu: 
„3a Radny moŜe być członkiem najwyŜej dwóch 
komisji, w tym komisji rewizyjnej". 

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

dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
Alina Radziszewska 

 
 

2865 

UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i 181, poz. 1337) oraz art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)  
(Tekst jednolity: Dz. U. z  2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Gminy Biskupiec uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   600 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   750 zł, 
c) powyŜej 9 ton i mniej niŜ 12 ton   900 zł, 

  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 

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 13 850 950 
13 14 950 1050 
14 15 1100 1250 
15  1100 1300 

Trzy osie 
12 17 1200 1200 
17 19 1200 1200 
19 21 1200 1500 
21 23 1400 1500 
23 25 1550 1800 
25  1550 1800 

Cztery  osie  i  więcej 
12 25 1550 1700 
25 27 1550 1700 
27 29 1550 1700 
29 31 1700 2500 
31  1700 2500 

  
 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 

uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepy o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 

- od 3,5 tony do 9 ton   1200 zł, 
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- powyŜej  9 ton  i poniŜej 12 ton 1400 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 w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 
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 18 1200 1350 
18 25 1400 1450 
25 31 1500 1600 
31  1600 1936 

Trzy osie 
12 40 1800 1800 
40  1800 2505 

 
  5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i poniŜej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

- od 7 ton do 9 ton włącznie  600 zł, 
- powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton  700 zł, 

   
 6) od przyczepy i 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, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki  podatku wynoszą: 

 
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 18 350 400 
18 25 430 450 
25  430 780 

 Dwie osie 
12 28 650 700 
28 33 1000 1050 
33 38 1100 1150 
38  1400 1530 

Trzy osie i więcej 
12 38 1400 1500 
38  1400 1500 

 
  7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

a) do 15 miejsc   600 zł, 
b) powyŜej 15, a mniej niŜ 30 miejsc 700 zł, 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1400 zł. 

 
§ 2. Ustala się stawkę dla samochodu cięŜarowego, 

wymienionego w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych wchodzącego w skład gospodarstwa 
rolnego i wykorzystywanego tylko na jego potrzeby (nie 
więcej jednak niŜ jednego samochodu cięŜarowego w 
danym gospodarstwie rolnym), z wyłączeniem 
prowadzenia działalności gospodarczej innej niŜ rolnicza 
lub leśna dla kategorii pojazdów o masie całkowitej w 
wysokości: 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300 zł, 
 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 375 zł, 
 
  c) powyŜej 9 ton i mniej niŜ 12 ton  450 zł. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/234/05 Rady Gminy 
Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2006 rok. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy Biskupiec. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Czapliński 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844) Rada Gminy Biskupiec uchwala, co następuje: 
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§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 
 

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

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

c) pozostałych - od 1 m2 powierzchni:  0,28 zł, 
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego  0,34 zł, 

 
  2) od budynków lub ich części: 

 
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

0,57 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - od 1 m2 powierzchni   uŜytkowej;  
18,30 zł, 

 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

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

 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej;  3,75 zł, 

 
e) pozostałych - od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  

6,20 zł, 
 
- letniskowych, które nie mogą być 

wykorzystywane do całorocznego 
zamieszkiwania, połoŜonych na terenach 
rekreacyjnych  6,23 zł, 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego  6,23 zł, 

 
  3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1-7 w tym rurociągów i 
przewodów sieci ciepła i wody - 2 %. 

 
§ 2. Ustala się obniŜenie podatku od nieruchomości 

dla emerytów i rencistów samotnie zamieszkujących, 
których głównym i jedynym źródłem utrzymania są dla 
nich w/w świadczenia dla obydwu małŜonków: 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części o 0,10 zł, w 

związku z czym stawka ta wyniesie 0,47 zł od 1 m2 
powierzchni, 

 
  2) od budynków pozostałych lub ich części o 0,15 zł, w 

związku z czym stawka wyniesie 6,05 zł od 1 m2 
powierzchni, 

 
  3) od ogólnej powierzchni pozostałych budynków lub ich 

części odlicza się powierzchnię przekraczającą 15 m2. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/233/05 Rady Gminy 
Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 r. sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy Biskupiec. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Czapliński 
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UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów na 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: 
Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Gminy Biskupiec uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania 

psów w wysokości: 
 
  1) od jednego psa 20,00 zł, 
 
  2) od  drugiego i kaŜdego następnego psa 20,00 zł. 
 

§ 2. 1. Podatek płatny jest bez wezwania do 15 maja 
lub w ciągu 2 tygodni od dnia nabycia psa. 
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2. Powierzyć pobór podatku od posiadania psa 
sołtysom, za który otrzymują wynagrodzenie w wysokości 
10 % zainkasowanego podatku. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/235/05 Rady Gminy  

Biskupiec z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
stawek w podatku od posiadania psów na 2006 rok. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy Biskupiec. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Czapliński 

 
 
 
 
 
 
 

2868 

UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Gminy Biskupiec 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok n a obszarze Gminy 

Biskupiec. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 i 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Biskupiec uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta określoną w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. i ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 
25.10.2006 r. Nr 74, poz. 745) dla potrzeb ustalenia 

zobowiązań podatkowych w podatku rolnym na 2007 rok z 
kwoty 35,52 zł do kwoty 33,00 zł za kwintal Ŝyta. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy Biskupiec. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Czapliński 
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UCHWAŁA Nr II/5/06 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny Ŝyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na rok  2007 na obszarze Gminy 

Wiejskiej Iława. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 
1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym1 (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
ze zmianami) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje: 

 
§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta, określoną w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. i ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 
dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 745 z kwoty 
35,52 zł za 1 kwintal do kwoty 33,00 zł za 1 kwintal. 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 
1.01.2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 

______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr II/6/06 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r.: Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) art. 5, art. 6 ust. 12 oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (Jednolity tekst: Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Iława 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą 
rocznie: 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
  
 2) od budynków lub ich części 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, 

 

______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

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

 
  4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
 5) od pozostałych budynków lub ich części: 
 

a) związanych z rekreacją i wypoczynkiem 
stanowiących własność lub będących w 
uŜytkowaniu osób fizycznych i innych jednostek 
organizacyjnych nie prowadzących działalności 
gospodarczej, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,23 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
b) wykorzystywanych na inne cele niŜ wymienione w 

ust. 1, 2, 3 i 4 oraz 5 pod literą „a”, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 3,11 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
  6) od budowli - 2 % ich wartości, 
 
  7) od gruntów: 
 

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

 

b) od gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą inną niŜ działalność rolnicza lub leśna 
przeznaczonych na prowadzenie pól namiotowych 
- 0,35 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha 
powierzchni, 

 
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni. 

 
§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie sołectwa następuje w 
drodze inkasa. 

 
2. Inkasentem jest sołtys. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/302/205 Rady 

Gminy Iława z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości. 

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

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 
ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy oraz poprzez rozplakatowanie 
obwieszczeń w sołectwach. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 

 

2871 

UCHWAŁA Nr II/7/06 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz zgodnie z art. 
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych1 (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 za zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 
 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 ton i poniŜej 12 ton: 
______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Rok produkcji 

Po 1980 r. Poz. 
Dopuszczalna 
masa całkowita 

w tonach Do 1980 r. Zasilane 
gazem 

Zasilane innym 
paliwem 

1 2 3 4 5 

1 
Od 3,5 ton do 

5,5 ton 
włącznie 

434,00 374,00 434,00 

2 
PowyŜej 5,5 ton 

do 9 ton 
włącznie 

530,00 490,00 540,00 

3 PowyŜej 9 ton i 
poniŜej 12 ton 

746,00 640,00 746,00 

 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku 

Poz. 

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 5 
A Dwie osie 
1 12 13 746,00 808,00 
2 13 14 808,00 858,00 
3 14 15 858,00 908,00 
4 15  908,00 1484,00 
B Trzy osie 
1 12 17 808,00 908,00 
2 17 19 908,00 964,00 
3 19 21 964,00 1064,00 
4 21 23 1064,00 1332,00 
5 23  1332,00 1812,00 
C Cztery osie i więcej 
1 12 25 1065,00 1114,00 
2 25 27 1114,00 1604,00 
3 27 29 1604,00 1952,00 
4 29  1952,00 2484,00 

 
  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

 
1) od 3,5 tony i poniŜej 8 ton:  80700 zł, 
 
2) od 8 ton i poniŜej 12 ton:  858,00 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 w zaleŜności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia: 

 
Liczba osi i 

dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku 

Poz. 

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 5 
A Dwie osie 
1 12 18 858,00 964,00 
2 18 25 1484,00 1282,00 
3 25 31 1488,00 1554,00 

4 31  1488,00 1936,00 
B Trzy osie 
1 12 40 1388,00 1766,00 
2 40  1766,00 2522,00 

 
  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 prowadzona przez 
podatnika podatku rolnego: 

 
1) od 7 ton i poniŜej 9 ton:  217,00 zł, 
 
2) od 9 ton i poniŜej 12 ton:  268,00 zł, 

 
  6) od przyczepy i 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 i w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 

 
Liczba osi i 

dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów 
przyczepa 

/naczepa + pojazd 
silnikowy/ 
(w tonach) 

Stawka podatku 

Poz. 

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 5 
A Jedna oś 
1 12 18 267,00 323,00 
2 18 25 373,00 434,00 
3 25  434,00 570,00 
B Dwie osie 
1 12 28 373,00 434,00 
2 28 33 620,00 868,00 
3 33 38 868,00 1322,00 
4 38  1190,00 1715,00 
C Trzy osie i więcej 
1 12 38 686,00 958,00 
2 38  958,00 1312,00 

  7) od autobusu o liczbie miejsc: 
 

1) mniejszej niŜ 30 miejsc  681,00 zł, 
 
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1448,00 zł. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/303/05 Rady Gminy 

Iława z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski
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UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów oraz zasad jeg o poboru i wynagrodzenia 

inkasentów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r.: Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) 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 późn. 
zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Stawki roczne podatku od posiadania psów na 

terenie Gminy Iława wynoszą: 
 
  1) w stosunku do osób prowadzących gospodarstwa 

domowe: od drugiego psa 30,00 zł zaś od kaŜdego 
następnego psa po 50,00 zł. 

 
  2) w pozostałych przypadkach (gospodarstwa rolne) od 

trzeciego psa i następnych po 50,00 zł za kaŜdego 
psa. 

 
§ 2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wejścia 

w posiadanie psa w wieku powyŜej 2 miesięcy. 
 

1. Osoby, które wejdą w posiadanie psa: 
 
  1) do 30 czerwca danego roku podatkowego (włącznie) 

opłacają ten podatek w pełnej wysokości wg stawek 
określonych w § 1, 

 

  2) po 30 czerwca danego roku podatkowego opłacają 
podatek w wysokości połowy stawek określonych 
w § 1. 

 
2. Podatek określony w § 1 płatny jest w terminie do 

15 marca kaŜdego roku podatkowego, a po tym terminie w 
ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

 
§ 3. 1. Inkasentem podatku od posiadania psów jest 

sołtys. 
 
2. Wynagrodzenie za inkaso podatku o którym mowa 

w ust. 1 wynosi 50 % zainkasowanej kwoty. 
 
§ 4. Osoby zwolnione z podatku od posiadania psów 

na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych powinny zgłosić 
ten fakt sołtysowi w terminie określonym w § 3 ust. 3. 

 
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 
ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy oraz poprzez rozplakatowanie 
obwieszczeń w sołectwach. 

 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 
 
______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy Iława 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie dokonania zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści pocz ąwszy od 2007 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz w oparciu o art. 7 
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

 
  1) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte i 

wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych, 

 
  2) budynki, budowle i grunty słuŜące dostarczaniu wody, 
 
  3) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na 

cele kultury i kultury fizycznej oraz wyłącznie na cele 
ochrony przeciwpoŜarowej, za wyjątkiem związanych z 
prowadzeniem  działalności gospodarczej, 

 
  4) budynki lub ich części oraz grunty związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
usług lub produkcji: naprawa sprzętu rolniczego, 
ślusarstwo, kowalstwo, 

 
  5) budynki mieszkalne połoŜone w obrębie siedlisk 

gospodarstw rolnych, słuŜące wyłącznie celom 
mieszkalnym, z wyłączeniem ich części związanych z 
rekreacją i wypoczynkiem oraz z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 

 
  6) budynki pozostałe lub ich części od powierzchni, która 

przekracza 40 m2 (czterdziesty metr kwadratowy) 

powierzchni liczonej od łącznej powierzchni uŜytkowej 
budynków, 

 
  7) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 

jako drogi (dr) stanowiące własność i współwłasność 
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. 

 
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 6 

przyznaje się na wniosek podatnika. 
 
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 nie 

dotyczy budynków połoŜonych na gruntach, które w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Iława są przeznaczone na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Iława 

Nr XXIII/196/04 Rady Gminy w Iławie z dnia 26 listopada 
2004 r. w sprawie dokonania zwolnień od podatku od 
nieruchomości począwszy od 2005 r. oraz uchwała Rady 
Gminy Iława Nr XXXIV/305/05 z dnia 24 listopada 2005 r. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a 
ponadto podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy oraz poprzez rozplakatowanie 
obwieszczeń w sołectwach. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, przy czym ma zastosowanie 
począwszy od roku 2007. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Piotrkowski 

 

 
______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr II/7/06 

Rady Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2007 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 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 jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 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 q do kwoty 32,00 zł za 1q. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Pozezdrze. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Bohdan Mohyła 

 
 
 

2875 
UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Gminy w Pozezdrzu 
z dnia 4 grudnia 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 

r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od 

nieruchomości na rok 2007: 
  1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0, 68 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 - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 

  2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,50 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 - 
3,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 5,50 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 
w tym 
- od domków letniskowych - 6,23 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

  3) od budowli - 2 % wartości. 
 

§ 2. Pobór podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych następuje w drodze inkasa. Na inkasentów 
wyznacza się sołtysów, którym przysługuje 
wynagrodzenie w trybie określonym uchwałą Nr VIII/46/99 
Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 21 kwietnia 1999 r. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/176/05 
z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pozezdrze. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Bohdan Mohyła 
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2876 

UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy w Pozezdrzu 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie opłaty miejscowej na rok 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 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. 19 
pkt 1 lit. b 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) oraz rozporządzenia Wojewody 
Suwalskiego Nr 105/92 z dnia 24 czerwca 1992 r. w 
sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się 
opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 33, poz. 
210) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 

wysokości 1,74 zł pobieranej od osób fizycznych 
przebywających czasowo w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych. 

 
§ 2. 1. Opłatę miejscową pobiera się za kaŜdy dzień 

pobytu. 
 

2. Na inkasentów wyznacza się: kierowników 
ośrodków wypoczynkowych, obozowisk turystycznych, 
właścicieli campingów. 

 
3. Ustala się prowizję w wysokości 10 % wpływów za 

pobór opłaty w drodze inkasa. 
 
4. Inkasenci odprowadzają w całości pobraną 

naleŜność na rzecz budŜetu gminy w terminie do 
15 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/191/05 

z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej na 
rok 2006. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pozezdrze. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bohdan Mohyła 

 

2877 

UCHWAŁA Nr II/3/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie stawek podatku do nieruchomo ści, zwolnie ń od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkas a. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) i art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (test jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze 
zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od 

nieruchomości w wysokościach ustalonych w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

   

  1) budynki, grunty, budowle stanowiące własność 
(współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób 
fizycznych, osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych; 

 
  2) budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub 

będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji 
kultury oraz gminnych jednostek budŜetowych; 

 
  3) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze. 
 
 

______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa. 

 
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, 

wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Ruciane-Nida. 
 
3. Za pobór podatku od nieruchomości ustala się 

prowizje dla sołtysów w wysokości 10 % zainkasowanej 
kwoty. 

 
4. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na konto 

Urzędu Miasta i Gminy w ciągu 3 dni od daty pobrania. 
 
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za 

podatek pobrany i niewpłacony w terminie na konto 
Urzędu Miasta i Gminy. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/79/05 Rady 

Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od 
tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości od 
1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 

 

 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr II/3/06 
Rady Miejskiej Ruciane-Nida 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

L.p. Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku 

1. Budynki mieszkalne lub ich części. od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 

0,48 zł 

2. 
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 

14,48 zł 

3. 

Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego: 
a) GaraŜe 
b) Budynki gospodarcze  

od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 

6,23 zł 
 

4,39 zł 
3,23 zł  

4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 3,72 zł 

5. 
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej 8,66 zł 

6. Budowle 

wartość określona na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3-7 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych 

2 % 

7. 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków. 

od 1 m2 powierzchni 0,58 zł 

8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 zł 

9. 

Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego: 
a) Grunty letniskowe i zajęte na tereny rekreacyjne 
określone w ewidencji gruntów jako „Bi”  

od 1 m2 powierzchni 
0,12 zł 

 
0,34 zł  
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2878 

UCHWAŁA Nr II/4/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych na 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; ze zm.) i art. 10 oraz 
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (test jednolity: Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,00 zł, 
 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie - 660,00 zł, 
 
  c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton  - 740,00 zł. 
 

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i 
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie 
mniej 
niŜ 

Mniej 
niŜ 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 550,00 760,00 
13 14 660,00 870,00 
14 15 810,00 980,00 
15  1.080,00 1.350,00 

Trzy osie 
12 17 660,00 760,00 
17 19 760,00 870,00 
19 21 870,00 1.080,00 
21 23 1.080,00 1.310,00 
23  1.310,00 1.700,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 870,00 1.080,00 
25 27 1.310,00 1.520,00 
27 29 1.520,00 1.780,00 
29  1.940,00 2.520,00 

 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i powyŜej 12,00 ton - 870,00 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 12,00 ton w zaleŜności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 
 

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 z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 760,00 1.080,00 
18 25 980,00 1.310,00 
25 31 1.080,00 1.520,00 
31  1.620,00 1.940,00 

Trzy osie 
12 40 1.620,00 1.790,00 
40  1.850,00 2.520,00 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7,00 ton do poniŜej 12,00 ton, z wyjątkiem związanych z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 230,00 zł. 

 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku wynoszą: 
 
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 z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne 
systemy 

zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 230,00 280,00 
18 25 280,00 350,00 
25  380,00 610,00 

Dwie osie 
12 28 280,00 340,00 
28 33 660,00 920,00 
33 38 920,00 1.390,00 
38  1.230,00 1.820,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 760,00 1.080,00 
38  1.010,00 1.370,00 

______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
 
  a) do 15 miejsc włącznie   - 450,00 zł, 
 
  b) powyŜej 15 do 30 miejsc włącznie - 760,00 zł, 
 
  c) powyŜej 30 miejsc   - 1.310,00 zł. 
 

§ 2. Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 
wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych stawki 
podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 
 
  a) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  450,00 zł, 
- powyŜej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie -  550,00 zł, 
- powyŜej 9,0 ton a poniŜej 12,0 ton  -  660,00 zł, 

  b) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do uŜytkowania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12,0 ton - 
750,00 zł, 

 
  c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 
7,0 ton i poniŜej 12,0 ton - 180,00 zł, 

 

  d) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
- do 15 miejsc   - 390,00 zł, 
- powyŜej 15 do 30 miejsc  - 660,00 zł, 
- powyŜej 30 miejsc   - 1.190,00 zł. 

 
§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od środków 

transportowych autobusy dowoŜące dzieci do szkół 
których organem prowadzącym jest gmina Ruciane-Nida. 

 
2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych 

samochody cięŜarowe przystosowane do wywozu 
nieczystości stałych i płynnych. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/80/05 Rady 

Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie: określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2006 rok. 

 
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 
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UCHWAŁA Nr II/5/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania ps ów na rok 2007 oraz poboru tego podatku w drodze in kasa. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) i art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (test jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze 
zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawki podatku od posiadania psów w 

następujących wysokościach. 
 
  1) od jednego psa  20,00 zł, 
  2) od kaŜdego następnego 20,00 zł. 

 
§ 2. 1. 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. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego 

podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w 
których istniał obowiązek podatkowy. 
 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i 
wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 

 
§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od psów od osób 

fizycznych z terenu wsi i miasta w drodze inkasa. 
 
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, 

wyznacza się sołtysów na terenie wsi oraz 
przewodniczących rad osiedlowych na terenie miasta. 

 
3. Za pobór ww. podatku ustala się prowizje dla 

inkasentów w wysokości 10 %. 
 

______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnoty 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 Rzeczpospolita 
Polska członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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4. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w ciągu 3 dni od daty 
pobrania. 

 
5. Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za 

podatek pobrany i niewpłacony w terminie na konto 
Urzędu Miasta i Gminy. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/81/05 Rady 

Miejskiej w Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w 

sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 
rok 2006 oraz poboru tego podatku w drodze inkasa. 

 
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie do poboru podatku od posiadania psów od 
1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 
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UCHWAŁA Nr II/6/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści 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 późn. zm.) art. 18 i 
art. 19 pkt 1 lit. e i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 
30 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. 
poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za następujące 

czynności urzędowe w wysokości (w zł): 
 
  1) wypis z planu zagospodarowania przestrzennego - 

200,00, 
 
  2) wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego - 

200,00. 
 

§ 2. 1. Opłata  administracyjna pobierana jest przed  
wykonaniem czynności urzędowej przez inkasenta Pana 
Piotra Felińskiego. 

 
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 2 % 

pobranej opłaty. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/83/05 Rady 

Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty administracyjnej w 2006 r. 

 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie do poboru opłaty administracyjnej od 
1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 
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UCHWAŁA Nr II/7/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej na 200 7 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 późn. zm.) art. 17 i 
art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska  Ruciane-
Nida uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 

wysokości 1,74 zł pobieranej  za pobyt w miejscowościach 
połoŜonych na terenie Gminy  Ruciane-Nida. 

 
§ 2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób 

fizycznych przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w 
miejscowościach posiadających korzystne właściwości 
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki 
umoŜliwiające pobyt osób w tych celach. 

 
§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają: 

 
  1) od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, 

domach wypoczynkowych, schroniskach, portach, 
obozowiskach turystycznych i podobnych zakładach 
kierownicy tych zakładów lub wyznaczeni przez nich 
pracownicy jako inkasenci, 

 

  2) od osób innych niŜ wymienione w pkt 1 
przebywających na terenie wsi - sołtysi. 

 
2. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje 

wynagrodzenie: 
 
  1) w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat; 
 
  2) w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat na 

polach namiotowych. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/82/05 Rady 

Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2006 r. 

 
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie do poboru opłaty miejscowej od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 
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UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Miejskiej Ruciane-Nida 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad u stalania poboru oraz terminów jej płatno ści 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 późn. zm.) art. 15 i 
art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska  Ruciane-
Nida uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej od osób 

fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej wynoszą: 
 
  1) przy sprzedaŜy z ręki, kosza, skrzynki    7,00 zł, 
  2) przy sprzedaŜy z wozu konnego     15,00 zł, 
  3) przy sprzedaŜy ze stoiska      15,00 zł, 
  4) przy sprzedaŜy z przyczepy ciągnika rolniczego  

15,00 zł, 
  5) przy sprzedaŜy z samochodu osobowego    15,00 zł, 
  6) przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego   15,00 zł, 

  7) przy sprzedaŜy z namiotu        15,00 zł. 
§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od 

sprzedającego w dniu sprzedaŜy. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
 
§ 4. Traci moc uchwała XXXVII/84/05 Rady Miejskiej 

Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia 
stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz 
terminów jej płatności na rok 2006. 

 
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma 
zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 
2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Dietmar Georg Lange 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnie ń. 

 

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 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 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) Rada Gminy Wielbark uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Uchwala  się roczne stawki podatku od środków transportowych. 
 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 
Uwzględniając rok produkcji   do 1980 r.   po 1980 r. 

Zasilane gazem   Zasilane innym paliwem 
lub z katalizatorem 

 
  1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300,-   200,-   250,- 
 
  2) powyŜej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 400,-   300,-   350,- 
 
  3) powyŜej 9,0 ton a mniej niŜ 12 ton 500,-  400,-   450,- 
 

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
Uwzględniając liczbę osi; 

 
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 14 400,- 460,- 
14 16 600,- 700,- 
16  1260,- 1300,- 

Trzy osie 
12 17 400,- 460,- 
17 21 700,- 760,- 
21  1500,- 1600,- 

Cztery osie i więcej 
12 27 1200,- 1300,- 
27 29 1600,- 1700,- 
29  2000,- 2300,- 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów w tonach: 
 
Uwzględniając rok produkcji    do 1980 r.  po 1980 r. 
 
  1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  600,-   600,- 
 
  2) powyŜej 5,5 tony do 8,0 ton włącznie  900,-   900,- 
 
  3) powyŜej 9,0 tona mniej niŜ 12 ton  1000,-   1000,- 
 

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów w tonach: 
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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 zwieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 800,- 900,- 
18 25 900,- 1000,- 
25 31 1000,- 1100,- 
31  1600,- 1800,- 

Trzy osie i więcej 
12 40 1800,- 1900,- 
40  2300,- 2300,- 

 
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą określoną w tonach, z wyjątkiem 

związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
  1) od 7 ton do 9 ton włącznie  350,- 
  2) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton  400,- 
 

6. 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: 
 

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 18 300,- 400,- 
18 25 400,- 500,- 
25  700,- 700,- 

Dwie osie 
12 33 700,- 800,- 
33 38 1000,- 1200,- 
38  1500,- 1600,- 

Trzy osie i więcej 
12 38 1100,- 1100,- 
38  1200,- 1200,- 

 
7. Autobusy, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

Uwzględniając rok produkcji     do 1980 r.  po 1980 r. 
  1) mniejsze niŜ 30 miejsc do siedzenia   750,-    700,- 
  2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc do siedzenia  1500,-   1400,- 
 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci 
spełniających obowiązek szkolny, z wyjątkiem środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Wielbark z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie określenia 

wysokości  stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień. 
 
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 

stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Kimbar 

______________ 
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 II/12/06 

Rady Gminy Wilcz ęta 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia ceny skupu Ŝyta przyj ętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obs zarze Gminy 

Wilczęta. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806 z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 
roku Nr 136, poz. 969) Rada Gminy Wilczęta uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się cenę skupu Ŝyta, stanowiącą podstawę 

do obliczenia podatku rolnego w 2007 roku, w wysokości 
33,00 zł za 1 q. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Wilczęta. 
 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

obwieszczenie w formie rozplakatowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta 
Andrzej Pańczuk 
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UCHWAŁA Nr II/13/06 

Rady Gminy Wilcz ęta 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na obszarze Gminy Wilcz ęta w 2007 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806 z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Wilczęta 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Określa się następujące wysokości stawek 

podatku od nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 
 

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

 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrownie wodne - 3,65 zł od 1 ha 
powierzchni, 

 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 

publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, z tym 
Ŝe: 

 
- od gruntów bez względu na sposób ich 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
wykorzystywanych na cele rolne - 0,11 zł od 1 m2 

powierzchni, 
 
- od gruntów pod budynkami mieszkalnymi - 

0,18 zł od 1 m2 powierzchni, 
 
- od gruntów wchodzących w skład gospodarstw 

rolnych oznaczonych jako drogi - 0,01 zł od 1 m2 
powierzchni” 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 14,12 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 8,66 zł za 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,25 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,50 zł za 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, z tym Ŝe od budynków lub ich części 
wykorzystywanych jako garaŜe - 3,05 zł za 1 m ² 
powierzchni uŜytkowej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wilczęta. 

 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

obwieszczenie w formie rozplakatowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta 
Andrzej Pańczuk 
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UCHWAŁA Nr II/14/06 

Rady Gminy Wilcz ęta 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawki podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Wilcz ęta. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, 
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Gminy Wilczęta uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków 

transportowych: 
 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   500 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 tan włącznie   758 zł, 
c) powyŜej 9 ton     866 zł. 

 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

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 

Dwie osie 
12 13 866 882 
13 14 870 936 
14 15 876 988 
15  882 1302 

Trzy osie 
12 17 870 876 
17 19 876 1040 
19 21 882 1248 

21 23 936 1456 
23 25 1092 1644 
25  1092 1644 

Cztery osie i więcej 
12 25 882 1040 
25 27 1040 1352 
27 29 1248 1768 
29 31 1768 2525 
31  1768 2525 

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub z 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3.5 tony i poniŜej 12 ton: 
 
  1) powyŜej 3,5 tony do 7 ton włącznie -  866 zł, 
  2) powyŜej 7 ton i poniŜej 12 ton  -  970 zł. 
 

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

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 

Dwie osie 
12 18 1248 1300 
18 25 1300 1456 
25 31 1352 1664 
31  1508 1810 

Trzy osie 
12 40 1352 1810 
40  1810 2525 
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5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego: 
 
  1) od 7 ton do 9 ton włącznie -  216 zł, 
 
  2) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton -  270 zł. 
 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 
 

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 

Jedna  oś 
12 18 260 312 
18 25 312 364 
25  364 624 

Dwie osie 
12 28 312 416 

28 33 676 884 
33 38 884 1352 
38  1248 1768 

Trzy osie 
12 38 728 988 
38  1040 1352 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

 
  1) mniejszej niŜ 30 miejsc -  1072 zł, 
 
  2) powyŜej lub równej 30 miejsc -  1500  zł. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Wilczęta. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/168/05 z dnia 
25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych na obszarze gminy Wilczęta 
(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 211, poz. 228 
ze zmianami). 
 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 
obwieszczenie w formie rozplakatowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta 
Andrzej Pańczuk 
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UCHWAŁA Nr II/15/06 

Rady Gminy Wilcz ęta 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnie ń na obszarze Gminy Wilcz ęta. 

 

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

 
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w 

wysokości 20 złotych za kaŜdego psa. 
 
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów naleŜy wpłacać w 

terminie do 30 czerwca 2007 roku. 
 
2. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa. Na 

inkasenta wyznacza się sołtysa danego sołectwa. 
Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 10 %. 

 
§ 3. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z 

tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania 
gospodarstw domowych - po jednym na gospodarstwo. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Wilczęta. 
 
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez 

obwieszczenie w formie rozplakatowania. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta 
Andrzej Pańczuk 
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UCHWAŁA Nr II/12/06 

Rady Gminy Gronowo Elbl ąskie 

z dnia 6 grudnia 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 jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Dz. U. 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 Dz. U. z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)  
 
(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, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 
 

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 - 3,40 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni. 
 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,60 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,12 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,65 zł od 1 m2  powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych - 5,50 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. Traci moc uchwała Nr XXVII/188/05 Rady Gminy 
Gronowo Elbląskie z dnia 15 listopada  2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2006. 

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

dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Urbaniak 
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UCHWAŁA Nr II/13/06 

Rady Gminy Gronowo Elbl ąskie 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na rok 2007. 

 

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 136, poz. 969) uchwala się, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200   Poz.  
 

- 13305 - 

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta przyjmowaną 
jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2007 
z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 35,50 za 1dt na 
podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. 2006 r. Nr 74, poz. 745). 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Urbaniak 
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UCHWAŁA Nr II/15/06 

Rady Gminy Gronowo Elbl ąskie 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007. 

 

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) (Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) 
(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 - dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne: 
uchwala się następujące stawki podatku od środków 
transportowych: 
 

§ 1. 1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu: 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  -  562,00, 
 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  862,00, 
 
  c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - -  1018,00. 
 

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia: 
 
 
 
 

 
 

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 

Dwie osie 
12 13 924,00 1068,00 
13 14 1068,00 1256,00 
14 15 1256,00 1392,00 
15  1392,00 1494,00 

Trzy osie 
12 17 1068,00 1174,00 
17 19 1174,00 1328,00 
19 21 1328,00 1494,00 
21 23 1494,00 1598,00 
23 25 1598,00 1764,00 
25  1598,00 1764,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1494,00 1598,00 
25 27 1598,00 1704,00 
27 29 1704,00 1764,00 
29 31 1868,00 2472,00 
31  1868,00 2472,00 

 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  520,00, 
 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie -  726,00, 
 
  c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - -  830,00. 
 

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 i rodzaju 
zawieszenia: 
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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 

Dwie osie 
12 18 830,00 956,00 
18 25 956,00 1038,00 
25 31 1144,00 1454,00 
31  1558,00 1952,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1350,00 1816,00 
40  1868,00 2526,00 

 
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: 
 
  a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 280,00, 
  b) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton  - 374,00. 
 

6. Od przyczepy i 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, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 
 
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 18 270,00 342,00 
18 25 354,00 426,00 
25  426,00 604,00 

Dwie osie 
12 28 314,00 416,00 
28 33 644,00 884,00 
33 38 936,00 1352,00 
38  1246,00 1764,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 798,00 986,00 
38  1038,00 1350,00 

 
7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
 
  a) do 15 miejsc włącznie   -  416,00, 
 
  b) powyŜej 15 do 30 miejsc włącznie -  830,00, 
 
  c) powyŜej 30 miejsc   -  1454,00. 
 

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 
wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa 
się i określa w wysokości: 
 
  a) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 604,00, 
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 894,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 1058,00, 

 
  b) 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: 
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 498,00, 
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 726,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 840,00, 

 
  c) 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: 
- 7 ton do 9 ton włącznie   - 300,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 394,00, 

 
  d) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
- do 15 miejsc włącznie  - 384,00, 
- powyŜej 15 miejsc do 30 włącznie  - 716,00, 
- powyŜej 30 miejsc    - 1474,00. 

 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 

posiadających katalizatory stawki podatku  zmniejsza się i 
określa w wysokości: 
 
  a) od  samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 528,00, 
- powyŜej 5,5 tony do poniŜej 9 ton  - 808,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 956,00, 

 
  b) od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 406,00, 
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 664,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 758,00, 

 
  c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
- od 7 ton do 9 ton włącznie   - 270,00, 
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton  - 354,00, 

 
  d) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
- do 15 miejsc włącznie   - 344,00, 
- powyŜej 15 do 30 miejsc włącznie  - 654,00, 
- powyŜej 30 miejsc    - 1328,00. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/189/05 z dnia 

15 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2006. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Urbaniak 
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UCHWAŁA Nr II/6/06 

Rady Gminy Kruklanki 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści. 

 

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. 1795 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art. 5 
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od 
nieruchomości w wysokościach określonych w tabeli 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kruklanki. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/218/05 Rady Gminy 

Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Gąsior 

 

 
Załącznik 
do uchwały Nr II/6/06 
Rady Gminy Kruklanki 
z dnia 06 grudnia 2006 r. 

 
Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku 

1. Od gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

od 1 m2 powierzchni 0,68 zł 

b) związanych z prowadzeniem na nich drugi rok działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 0,34 zł 

c) związanych z prowadzeniem na nich trzeci rok działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 0,51 zł 

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,65 zł 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 

od 1 m2 powierzchni 0,21 zł 

f)zajętych na cele rekreacyjne określone w ewidencji gruntów i budynków jako „Bi” i „Bz” od 1 m2 powierzchni 0,34 zł 

2. Od budynków lub ich cz ęści: 

a)  mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 0,57 zł 

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

17,50 zł 

c) nowo wybudowanych a związanych z prowadzeniem w nich trzeci rok działalności 
gospodarczej 

od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 8,75 zł 

d) nabytych a związanych z prowadzeniem w nich drugi rok działalności gospodarczej d 1 m2 powierzchni uŜytkowej 8,75 zł 

e) nabytych a związanych z prowadzeniem w nich trzeci rok działalności gospodarczej d 1 m2 powierzchni uŜytkowej 13,13 zł 

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 

 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

8,66 zł 

g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 

3,75 zł 

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizację poŜytku publicznego 

od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 5,60 zł 

i)  letniskowe od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 6,23 zł 

3. Od budowli wartość określona na podst. art. 4 
ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych 

2 % 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku  rolnego na obszarze 

 Gminy Orzysz. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 
969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Orzyszu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. ObniŜa się cenę 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. (M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 
35,52 zł za 1 q do kwoty 20,00 zł za 1q. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w roku 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 

 

 

2893 

UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 
r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w 
Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 

nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Orzysz: 
  1) budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,50 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,38 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,02 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, w tym: 

- gospodarczych - 4,14 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

- garaŜy - 5,87 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
  2) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

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

  3) 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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, w tym: 

- zajętych na cele mieszkaniowe - 0,12 zł od 1 m2 
powierzchni, 

  4) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w roku 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 
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UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnie ń oraz terminu płatno ści i sposobów jego poboru. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844; zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w 
Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 

psów w wysokości 52,00 zł za jednego psa. 
 
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez 

wezwania do 31 marca 2007 roku, a w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku 
powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu 
roku podatkowego ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

 
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i 
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 

 

§ 3. 1. Na inkasentów poboru podatku od posiadania 
psów wyznacza się: 
 
  a) na terenie wiejskim - sołtysów; 
 
  b) w mieście - administratorów zasobów mieszkaniowych. 
 

2. Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów 
inkasenci wpłacają w całości do budŜetu Gminy w terminie 
do ostatniego dnia miesiąca, w którym pobrano niniejszy 
podatek. 

 
3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom 

ustala się wynagrodzenie w wysokości 20 % pobranego 
podatku. 
 

4. Wpłat podatku właściciele psów mogą równieŜ 
dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego.  

 
§ 4. Posiadanie psów w ilości od jednego do trzech jest 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 
2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 
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UCHWAŁA Nr II/12/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wysoko ści opłaty targowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 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) oraz art. 15 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych; (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na 

targowisku miejskim w Orzyszu przy sprzedaŜy: 
 

  1) z samochodu cięŜarowego - 26,00 zł, 
 
  2) z samochodu dostawczego i osobowego - 14,00 zł, 
 
  3) z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu 

- 16,00 zł, 
 
  4) z ręki, koszyka oraz  z pozostałych miejsc zajętych 

pod towar o powierzchni do 1 m2 - 8,00 zł. 
 

§ 2. W innych miejscach na terenie miasta poza 
wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty 
targowej ustala się wg stawek określonych w § 1. 
 

§ 3. 1. Opłata targowa na targowisku miejskim 
pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 
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100 % dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni 
tygodnia w wysokości 50 % dziennej stawki. 

2. Zwalnia się z opłaty targowej osoby handlujące 
produktami rolnictwa ekologicznego, potwierdzonymi 
certyfikatami zgodności. 

 
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień 

dokonywania sprzedaŜy. 
 
§ 5. 1. Pobór opłaty targowej powierza się 

Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu. Pobór 
następuje za pokwitowaniem opatrzonym  pieczęcią 
Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 

2. Inkasent o którym mowa w ust. 1 wpłaca pobrane 
opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 

 
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta  za pobór 

opłaty targowej w wysokości 70 % pobranych kwot. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 

 
 
 
 
 

2896 

UCHWAŁA Nr II/13/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 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; 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 
1199) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od 

środków transportowych: 
 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
 
  1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 514,00 zł, 
 
  2) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 822,00 zł, 
 
  3) powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton - 1028,00 zł. 
 

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 

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  

DWIE OSIE 
12 13 900,00 1000,00 
13 14 1000,00 1100,00 
14 15 1100,00 1200,00 

15 i więcej 1200,00 1300,00 

TRZY OSIE 
12 17 1000,00 1100,00 
17 19 1100,00 1200,00 
19 21 1200,00 1300,00 
21 23 1300,00 1400,00 

23 i więcej 1400,00 1600,00 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 1400,00 1500,00 
25 27 1500,00 1600,00 
27 29 1600,00 1700,00 

29 i więcej 1700,00 2300,00 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 

uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1000,00 zł. 

 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 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 i rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 
 
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 

DWIE OSIE 
12 18 1000,00 1100,00 
18 25 1200,00 1300,00 
25 31 1400,00 1500,00 

31 i więcej 1700,00 1800,00 
TRZY OSIE i WIĘCEJ 

12 36 1700,00 1800,00 
36 40 1800,00 1850,00 

40 i więcej 1900,00 2300,00 
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5. 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 - 550,00. 

 
6. Przyczepy i 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, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 
 

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 

JEDNA OŚ 
12 18 500,00 600,00 
18 25 600,00 700,00 
25 28 700,00 800,00 

28 i więcej 800,00 900,00 

DWIE OSIE 
12 28 600,00 700,00 
28 33 800,00 900,00 
33 38 1200,00 1300,00 

38 i więcej 1400,00 1600,00 
TRZY OSIE i WIĘCEJ 

12 36 1000,00 1100,00 
36 38 1100,00 1200,00 

38  i więcej 1200,00 1300,00 

 
7. Autobusy, w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
 
  1) mniejszej niŜ 30 miejsc  800,00, 
 
  2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1100,00. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Orzysza. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w roku 
podatkowym 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 
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UCHWAŁA Nr II/14/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysoko ści opłaty administracyjnej na 2007 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 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) oraz art. 18, 
art. 19, pkt 1 litera e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844; zm. 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Orzysz opłatę 
administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy oraz z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
§ 2. 1. Wysokość opłaty ustala się w następujących 

wysokościach: 
 
  1) za wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy - 100,00 zł, 

  2) za wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy - 100,00 zł, 

  3) za wydanie wypisu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - 165,00 zł; 

  4) za wydanie wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - 165,00 zł. 
§ 3. 1. Opłata administracyjna płatna jest gotówką na 

konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu  w  Banku 
Spółdzielczym <Ruciane Nida> Oddział w Orzyszu z 
chwilą zgłoszenia wykonania czynności urzędowych o 
których mowa w § 2. 

 
2. Kwotę uiszczenia opłaty odnotowuje się na kopii 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 
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UCHWAŁA Nr II/15/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie opłaty miejscowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337) oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199) w związku z rozporządzeniem Nr 33/91 
Wojewody Suwalskiego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie 
ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę 
miejscową (Dz. Urz. Województwa Suwalskiego Dz. U. z 
1991 r. Nr 26, poz. 238), utrzymanym w mocy 
obwieszczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z 
dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu obowiązujących 
aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem 1 
stycznia 1999 r. przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. 
Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz 
Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, 
Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego (Dz. 
Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 1999 r. Nr 
15, poz. 122) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 

wysokościach: 
 
  1) 1,20 zł od dzieci i młodzieŜy uczącej się, 
 

  2) 1,70 zł od pozostałych osób. 
 

§ 2. 1. Opłatę miejscową uiszcza się u inkasenta. 
 

2. Na inkasentów opłaty miejscowej, zobowiązanych 
do jej poboru, wyznacza się osoby kierujące hotelami, 
motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, 
wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, 
kampingami, polami biwakowymi, albo podobnymi 
obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo 
osoby podlegające opłacie. 

 
3. Inkasenci dokonują rozliczenia wpływów z tytułu 

opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 

 
4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w 

wysokości 20 % pobranych opłat, płatne w terminie 14 dni 
po przedstawieniu rozliczenia. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie na rok 2007. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 

 

 

2899 

UCHWAŁA Nr II/17/06 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zarz ądzenia poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i le śnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 

okre ślenia inkasentów i wysoko ści wynagrodzenia za inkaso. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 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. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2005 r. Nr 143, poz. 
1199) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm. z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 
1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 
179, poz. 1484) w zw. z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60; zm.: z 2004 r. Nr 93, poz. 894, z 
2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 
1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 oraz 
M.P. z 2005 r. Nr 49, poz. 671 i 672) Rada Miejska w 
Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. 
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§ 2. Inkasentami podatków o których mowa w § 1 
ustala się sołtysów Gminy Orzysz. 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 
15 % kwoty podatków wymienionych w § 1 osobiście 
zainkasowanych naleŜności podatkowych i wpłaconych na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Orzysza. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/296/02 Rady 

Miejskiej w Orzyszu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

inkasa łącznego zobowiązania pienięŜnego, podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Wiesław  Wasilewski 

 
 
 
 
 
 
 

2900 

UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Bartoszyckiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Powiatu Bartoszyckiego, będącego 

załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr 
VIII/53/03 z dnia 26 września 2003 r. (opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 176, poz. 2131) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1) skreśla się § 14 ust. 2; 
 
  2) w § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Radni na zasadzie dobrowolności mogą tworzyć 
kluby liczące minimum 3 radnych”; 

 
  3) w § 18 dodaje się ust. 7a o następującej treści: 

7a. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na 
podstawie wyboru moŜe być jeden członek zarządu 
„wskazany przez Starostę”* 

 
  4)* w § 44 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady 
oznacza minimum 11 waŜnych głosów oddanych „za”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Binięda 

 

 
___________________ 
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-424/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
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2901 

UCHWAŁA Nr II/21/06 

Rady Gminy Gi Ŝycko 

z dnia 11 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 5 ust. 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 

nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,66 zł od 1 m2 powierzchni, w tym: 
- od gruntów oznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
symbolem 1KL - w okresie inwestycji - 0,01 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 - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, w tym: 

- od gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
symbolem B, Ba, Bp, K, Tk, Ti, dr – 0,15 zł od 
1 m2 powierzchni, 

 

  2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 17,98 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,01 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. Traci moc uchwała Nr XXXIII/312/05 z dnia 14 

listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Raczkowska 

 

 
 
 

2902 

UCHWAŁA Nr II/22/06 

Rady Gminy Gi Ŝycko 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 7 ust. 3 
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 uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

 
  a) budynki, budowle i grunty lub ich części zajęte na cele 

publiczne przez gminne jednostki budŜetowe, zakłady 
budŜetowe, instytucje kultury powołane przez gminę 
wiejską GiŜycko, 
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  b) grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze 

komunalne, 
 
  c) grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną, 

oświatową, sportową oraz ochrony przeciwpoŜarowej, 
które są utrzymywane z budŜetu gminy, z wyjątkiem 
nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

 
  d) grunty, budynki i budowle gminy wiejskiej nie będące 

w posiadaniu innych osób. 
 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
budynki pozostałe (chlewy, obory, stodoły) wchodzące w 
skład byłego gospodarstwa rolnego podatnika stanowiące 
własność (współwłasność) emerytów, rencistów pod 

warunkiem, Ŝe renta, emerytura jest wyłącznym źródłem 
utrzymania właścicieli nieruchomości. 

 
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 stosuje się na 

wniosek podatnika od miesiąca następnego po złoŜeniu 
wniosku. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/202/04 z dnia 

5 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości. 

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Raczkowska 

 
 
 
 

2903 

UCHWAŁA Nr II/23/06 

Rady Gminy Gi Ŝycko 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od posiadania psów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 14 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) art. 47 
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 
66, poz. 470, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Roczną stawkę podatku od posiadania psów 

ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa. 
 

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez 
wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku 
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku 
podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego. W przypadku 
powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w 
trakcie roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

 
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i 
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek. 

 
§ 3. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów 

w drodze inkasa. 
 
§ 4. Na inkasentów podatku od posiadania psów 

wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw na terenie 
Gminy. 

 
§ 5. 1. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso 

wynosi 30 % pobranych kwot podatku od posiadania 
psów. 

 
2. Inkasent pobierający podatek od posiadania psów 

odprowadza go w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. 

 
§ 6. Wprowadza się zwolnienie z podatku od 

posiadania psów trwale oznaczonych elektronicznym 
systemem identyfikacji (transponderem - chipem). 

 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/314/05 z dnia 

14 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od 
posiadania psów. 

 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Raczkowska 
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2904 

UCHWAŁA Nr II/24/06 

Rady Gminy Gi Ŝycko 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie opłaty miejscowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 19 pkt 1 lit. 
b, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 
1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708) 
rozporządzenia Wojewody Suwalskiego Nr 33/91 z dnia 
8 lipca 1991 roku (Dz. U. Woj. Suwalskiego Nr 26, poz. 
238 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób 

fizycznych przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w 
miejscowościach: 
Bogaczewo, Borowo-Bystry, Guty, Piękna Góra, Strzelce, 
Wilkasy. 

 
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 

wysokości - 1,70 zł. 

 
§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 

inkasa. 
 
§ 4. Inkasentami  ustala się osoby fizyczne i prawne 

zajmujące się meldunkiem i rejestracją osób 
przebywających czasowo w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych. 

 
§ 5. 1. Wysokość wynagrodzenia inkasenta wynosi 

10 % zainkasowanej opłaty. 
 
2. Inkasent pobierający opłatę miejscową odprowadza 

ją w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, w 
którym pobrano opłatę. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/25/02 z dnia 12 grudnia 
2002 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej. 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Ewa Raczkowska 

 

 
 
 

2905 

UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Gminy Rozogi 

z dnia 11 grudnia  2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na terenie gminy Rozogi na rok podatkowy 2007. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala 
się, co następuje: 

 
§ 1. Określa się wysokości stawek podatku od 

nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,61 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 - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni, z 
wyjątkiem gruntów przeznaczonych pod 
budownictwo letniskowe lub uŜytkowanych na te 
cele, dla których określa się stawkę w wysokości 
0,33 zł od 1 m2 powierzchni, 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 200   Poz.  
 

- 13317 - 

  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 12,80 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 - 
3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, z wyjątkiem  budynków letniskowych, 
dla których określa się stawkę w wysokości 6,12 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. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/155/05 Rady Gminy 

Rozogi z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
gminy Rozogi na rok podatkowy 2006 (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 216, poz. 2362). 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Teresa Samsel 

 

 
 
 

2906 

UCHWAŁA Nr III/6/06 

Rady Gminy Mr ągowo 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek w podatku od nieruchomo ści. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717; Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457: z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337) oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych 1 (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od 

nieruchomości w następującej wysokości: 
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,61 zł od 1 m2 powierzchni, 

 

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

 
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego -0,13 zł od 1 m2  powierzchni; 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych - 0,51 zł m2 od 1 m 2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 14,52 zł od 1 m 2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,66 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

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

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

pojazdy cięŜarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) 
Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczane w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych typów aktów w Dzienniku Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,75 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 4,08 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej z tego: 

 
- przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki 

letniskowe murowane i altany drewniane) nie 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - 6,23 zł od m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

- przeznaczonych na garaŜe - 4,40 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

- budynków połoŜonych na gruntach nie 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych 
przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt 
oraz do przechowywania płodów rolnych za 
wyjątkiem budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej - 
2,19 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/279/05 Rady Gminy 

w Mrągowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
(Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 220, poz. 
2439). 

 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Sławomir Olender 
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WYROK 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 19 pa ździernika 2006 r. 

sygn. akt II SA/Ol 632/06 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: 
 
Przewodniczący   Sędzia WSA Hanna Raszkowska (spr.), 
Sędziowie   Sędzia WSA Marzenna Glabas, 

Asesor WSA Bogusław JaŜdŜyk, 
Protokolant  Lew LedwoŜyw, 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2006 r. sprawy ze skargi Gminy Szczytno na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku nr PN.0911-209/06 w przedmiocie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy 
 
1) uchyla zaskarŜone rozstrzygnięcie nadzorcze, 
2) orzeka, Ŝe zaskarŜone rozstrzygnięcie nadzorcze nie podlega wykonaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 


