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2908 

ROZPORZĄDZENIE Nr 51 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 19 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 roku, powoł ania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz 

terytorialnego zasi ęgu ich działania. 

 
Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku  
Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742, z 2005 roku Nr 180, 
poz. 1496 oraz z 2006 roku Nr 104, poz. 708, 711 i  
Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. W okresie od dnia 5 lutego do dnia 30 kwietnia 
2007 roku przeprowadzony zostanie pobór do wojska. 
 

2. Roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi 
stawienia się do poboru określa niniejsze rozporządzenie. 
 

3. Stawienie się do poboru obejmuje stawienie się 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), 
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień. 
 

§ 2. 1. Powołuje się Wojewódzką Komisję Lekarską w 
Olsztynie z siedzibą w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. Wojewódzka Komisja 
Lekarska działa na obszarze Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 
 

2. Powołuje się Powiatowe Komisje Lekarskie w: 
Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Nr 1 w Elblągu, Nr 2 
w Elblągu, Ełku, GiŜycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, 
Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym 
Mieście Lubawskim, Olecku, Nr 1 w Olsztynie, Nr 2 w 
Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i Węgorzewie. 
 

3. Siedzibami komisji są starostwa powiatowe, z 
zastrzeŜeniem ust. 4 i ust. 5. 
 

4. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w 
Elblągu jest Urząd Miejski w Elblągu. 
 

5. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w 
Olsztynie jest Urząd Miasta Olsztyn. 
 

§ 3. Powiatowe komisje lekarskie działają na obszarze 
objętym terytorialnym zasięgiem działania starostw 
powiatowych, z zastrzeŜeniem § 4 i § 5.  

 
§ 4. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej 

Komisji Lekarskiej Nr 1 w Elblągu obejmuje: 
 
  1) miasta: Młynary, Pasłęk, Tolkmicku; 
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  2) gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, 
Milejewo, Rychliki.  

 
2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji 

Lekarskiej Nr 2 w Elblągu obejmuje miasto Elbląg. 
 

§ 5. 1. Terytorialny zasięg działania Powiatowej 
Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie obejmuje: 
 
  1) miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, 

Jeziorany, Olsztynek; 
 
  2) gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, 

Stawiguda, Świątki. 
 

2. Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji 
Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie obejmuje miasto Olsztyn. 
 

§ 6. Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają 
męŜczyźni urodzeni w 1988 roku, a takŜe męŜczyźni 
urodzeni w latach 1983-1987, którzy dotąd nie stawili się 
do poboru. 
 

§ 7. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami 
lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w roku 
1987 i latach wcześniejszych, którzy: 
 
  1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo 

niezdolnych do odbycia zasadniczej słuŜby wojskowej, 
jeŜeli okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem poboru, 

  
  2) złoŜyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do 

czynnej słuŜby wojskowej.  
 

§ 8. Do poboru wzywa się takŜe męŜczyzn, którzy 
ukończyli 18 lat Ŝycia i zgłosili się ochotniczo do odbycia 
zasadniczej słuŜby wojskowej. 
 

§ 9. Do poboru wzywa się kobiety: 
 
  1) urodzone w latach 1979-1989 posiadające kwalifikacje 

przydatne do czynnej słuŜby wojskowej, które w roku 
2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i 
weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, 

 
  2) posiadające zgodę rektora wyŜszej szkoły morskiej na 

odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeŜeli 
wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej 
komisji lekarskiej 

 
- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie poddania kobiet 
obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, 
poz. 660). 

 
§ 10. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z 

niniejszego rozporządzenia podlega karom przewidzianym 
w art. 32 ust. 6 oraz art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Adam Supeł 

 

 
 

2909 

ZARZĄDZENIE Nr 271 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 19 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy Szczytno. 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,  
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 15, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,  
poz. 1127) po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy Szczytno w celu 
dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym 
nr 3. 
 

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na 
niedzielę 25 lutego 2007 r. 

 
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania 

czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości. 

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Adam Supeł 
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 271 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 19 grudnia 2006 r. 

 
Kalendarz wyborczy 

 
Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności 

do 6 stycznia 2007 r. - podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, 
obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie 
radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji 
wyborczej  

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu 
komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na 
radnego 

do 11 stycznia 2007 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej 
komisji wyborczej 

do 26 stycznia 2007 r.  
(do godz. 24.00) 

- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na 
radnego w celu zarejestrowania 

do 4 lutego 2007 r. * - powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji 
wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia 
informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o 
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 10 lutego 2007 r. - podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających 
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list 
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 11 lutego 2007 r.* - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy 
do 23 lutego 2007 r.  

(do godz. 24.00) 
- zakończenie kampanii wyborczej 

do 24 lutego 2007 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej 
spisów wyborców 

25 lutego 2007 r. 
(godz. 6.00 - 20.00) 

- głosowanie 

 
*Uwaga: 
Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,  
poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) 
jeŜeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. 
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2910 

UCHWAŁA Nr LVII/635/06 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 19 pa ździernika 2006 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/465/05 z 23 lutego 2 006 r. dotycz ącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawni eniach szkół publicznych, w których realizowany jes t 

obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki. 

 
Na podstawie art. 90 ust. 2a i 4 ustawy z dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122 
poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, 
poz. 788, Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Iławie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/465/06 z dnia 23 lutego 2006 
roku Rady Miejskiej w Iławie w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym 
szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja udzielana jest na kaŜdego ucznia w 
wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na 
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, 
Ŝe osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda 
organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie 
później niŜ do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielania dotacji”.   

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Iława. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 
Edward Bojko 

 

 
 

 
Załącznik Nr l 
do uchwały Nr LVII/635/06 
Rady Miejskiej w Iławie 
z dnia 19 października 2006 r. 

 
WZÓR 

 
Oznaczenie organu prowadzącego 
adres lub siedziba                                               ............................................. dnia ........................ r. 

     (miejscowość) 
 
 

BURMISTRZ 
                     
                    ...................................................................................... 
                    ...................................................................................... 
 

Wniosek o udzielenie dotacji 
 
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ....................... dla szkoły ....................................................................................................... 

(nazwa i adres szkoły) 
.......................................................................................................... prowadzonej przez .............................................................. 
 

1. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Miejskiej Iława - zaświadczenie nr ........ z  
dnia ........................................................... roku 
i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez ....................................................................................... decyzją  
nr ......... z dnia ....................................................... 
 

2. Planowana liczba uczniów od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ........................... osób w tym uczniów klas programowo 
najwyŜszych mających: 
 

poniŜej 18 roku Ŝycia    ........................................ osób 
powyŜej 18 roku Ŝycia  ........................................ osób 
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3. Planowana liczba uczniów od l września do 31 grudnia...................................   osób 
w tym uczniów klas pierwszych mających: 

poniŜej 18 roku Ŝycia...................................................... osób 
powyŜej 18 roku Ŝycia.................................................... osób 

 
Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy szkoły: 
nazwa i adres szkoły*: ................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
nazwa i adres banku*:  
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
numer rachunku bankowego: 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

 
.......................................................... 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej) 

 
* naleŜy podać pełną nazwę szkoły dysponującej rachunkiem, pełną nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 
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UCHWAŁA Nr II/2/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Barczewo. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, 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) Rada 
Miejska stwierdza, Ŝe: 
 

§ 1. § 20. 1 Statutu Gminy Barczewo (publikacja: 
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z 2003 r., Nr 17, poz. 281, Dziennik 
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z  
2004 r., Nr 107, poz. 1333, Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r., Nr 70, 
poz. 973) otrzymuje brzmienie: 
„Rada Miejska wybiera ze swego grona przewodniczącego i 
dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady, w głosowaniu tajnym." 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od posiadania psów. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości 30 zł rocznie od kaŜdego psa. 
      . 

§ 2. 1. Podatek płatny jest do 31 marca za dany rok 
podatkowy lub w ciągu 2 tygodni od daty wejścia w 
posiadanie psa. 
 

2. Osoby, które wejdą w posiadanie psa po  
30 czerwca danego roku płacą podatek w wysokości 
połowy stawek wymienionych w § 1 w terminach 
określonych w § 2 ust. 1. 
          

3. Poza zwolnieniami ustawowymi nie pobiera się 
podatku od posiadania psów - od szczeniąt w wieku do 
trzech miesięcy. 
          

§ 3. 1. Inkaso podatku od posiadania psów prowadzą 
upowaŜnieni inkasenci (sołtysi). 
       

2. Inkasenci - sołtysi otrzymują wynagrodzenie w 
wysokości - 7% od zainkasowanej kwoty. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy w 
Barcianach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od posiadania psów. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Nosek 
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UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek dziennych opłaty targowej.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128) art. 19 pkt 1 lit. ”a” i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na 
terenie gminy: 
 
  1) za handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, 

przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości - 
15,00 zł niezaleŜnie od rodzaju sprzedawanego towaru. 

 
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Panią 
Genowefę Sobota zam. Barciany, Adelę Kuriata zam. 
Mołtajny oraz Pana Szczepana Szkudlarka zam. Drogosze. 
 

2. Inkasent za kaŜdą pobraną kwotę opłaty targowej 
wydaje pokwitowanie (kwitariusz przychodowy K - 103). 
 

3. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent przekazuje 
na rachunek Urzędu Gminy dwa razy w miesiącu do 20 
dnia bieŜącego miesiąca i do 5 dnia następnego miesiąca. 
 

4. Za pobór opłaty targowej ustala się inkasentowi 
wynagrodzenie w wysokości - 25% od zainkasowanej kwoty. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Gminy w 
Barcianach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
wysokości stawek dziennych opłaty targowej. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Henryk Nosek 
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UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od 
środków transportowych:  
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:  662 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 tony włącznie: 1103 zł; 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton:   1324 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 / osi jezdne z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 240 480 
13 14 360 719 
14 15 719 838 
15  838 1558 

Trzy osie 
12 17 360 480 
17 19 480 719 
19 21 838 838 
21 23 838 1199 
23 25 1437 1797 
25  1437 1797 

Cztery osie i więcej 
12 25 958 838 
25 27 958 1318 
27 29 1677 1916 
29 31 2156 2527 
31  2156 2527 

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1545 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 ( w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna / osi jezdne z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 598 1199 
18 25 1437 1678 
25 31 1796 1916 
31  1916 1953 

Trzy osie i więcej 
12 40 1916 1953 
40  2397 2527 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego - 361 zł. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadającym 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 rodzaju zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku 

(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna / osi jezdne z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 480 598 
18 25 719 958 
25  1199 1437 

Dwie osie 
12 28 958 1199 
28 33 1318 1545 
33 38 1545 1545 
38  1558 1830 

Trzy osie i więcej 
12 38 1545 1545 
38  1797 1953 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
a) do 15 miejsc        598 zł     
b) powyŜej 15 do 29 miejsc  1437 zł  
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1678 zł.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/179/05 Rady Gminy 

Barciany z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Nosek 
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UCHWAŁA Nr II/12/06 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 5 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 (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128) art. 5 ust. 1 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy: 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 

powierzchni uŜytkowej - 0,50 zł, 
 
  2) od budynków lub części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej - 16,80 zł, 

 
  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 

powierzchni uŜytkowej - 8,66 zł, 
 
  4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł, 

 

  5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
4,00 zł, 

 
  6) od budowli - 2% ich wartości, 
 
  7) od 1 m2 powierzchni gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,67 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego - 0,22 zł, 

 
  8) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/180/05 Rady Gminy w 
Barcianach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Nosek 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Gminy Elbl ąg 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 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; 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 oraz z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
oraz 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) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru 
podatku rolnego z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 30 zł za 
1 dt.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Elbląg. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Jezierski 
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UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Gminy Elbl ąg 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek w podatku od nieruchomo ści 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; 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) i art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:  
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,65 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 - 0,18 zł od  
1 m2 powierzchni; 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 14,10 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 -
1,99 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego 3,22 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 
Elbląg. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/154/05 Rady Gminy 
Elbląg z dnia 24 listopada 2005 w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Jezierski 

 
 
      
1 (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 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 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/11/06 

Rady Gminy Elbl ąg 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie 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 (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) w związku z 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) uchwala się następujące stawki podatku od 
środków transportowych. 
 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
środków transportowych obowiązujących na terenie 
Gminy Elbląg: 
 
  1) od samochodów cięŜarowych, o których mowa wart 8 

pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej: 

 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 582 zł, 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1056 zł, 
c) powyŜej 9 ton - 1324 zł; 

 
  2) od samochodu cięŜarowego, o którym mowa wart 8 

pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 
12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według 
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

 
  3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa 

wart. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 i poniŜej 12 ton stawka podatku 
wynosi 948 zł; 

 
  4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa 

wart. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
przystosowanych 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 pojazdu i 
rodzaju zawieszenia według stawek określonych w 
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

 
  5) od przyczep i naczep, o których mowa wart. 8 pkt 5 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 - 352 zł; 

 
  6) od przyczep i naczep, o których mowa wart. 8 pkt 6 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całko witą równą lub wyŜszą niŜ 
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 
do niniejszej uchwały; 

 
  7) od autobusów, o których mowa wart 8 pkt 7 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, w zaleŜności od ilości 
miejsc do siedzenia: 

 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1088 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1446 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Elbląg. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/155/05 Rady Gminy 
Elbląg z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych na 2006 r. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Wojciech Jezierski 

 
 
       
(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 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 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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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/11/06  
Rady Gminy Elbląg 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 
Stawki podatku od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia (art. 8 pkt 2 ustawy) 
 

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 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1394 1466 
13 14 1466 1570 
14 15 1570 1674 
15  1674 1790 

Trzy osie 
12 17 1466 1570 
17 19 1570 1674 
19 21 1674 1790 
21 23 1790 1904 
23 25 1904 2008 
25  1904 2008 

Cztery osie i więcej 
12 25 1570 1674 
25 27 1674 1790 
27 29 1790 1904 
29 31 1904 2290 
31  1904 2290 

 
 
 

Załączmy Nr 2 
do uchwały Nr II/11/06 
Rady Gminy Elbląg 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 
Stawki podatku 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 pojazdu i rodzaju zawieszenia (art. 8 pkt 4 ustawy) 
 

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 18 958 1010 
18 25 1010 1124 
25 31 1124 1228 
31  1320 1810 

Trzy osie i więcej 
12 40 1164 1610 
40  1610 2354 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/11/06 
Rady Gminy Elbląg 
z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 
Stawki podatku od przyczep i naczep, 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 (art. 8 pkt 6 ustawy) 
 

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 18 342 448 
18 25 448 562 
25  562 666 

Dwie osie 
12 28 448 562 
28 33 574 794 
33 38 794 1206 
38  1074 1588 

Trzy osie i więcej 
12 38 632 880 
38  880 1196 
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UCHWAŁA Nr II/6/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie 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. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 5 
ust. 1 i 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Miasta i Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Określa się wysokość rocznej 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 - 0,62 zł, 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha 
powierzchni - 3,68 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego, od 1 m² powierzchni - 0,12 zł; 

      
  2) od budynków lub ich części: 
 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, od 1 m² powierzchni uŜytkowe - 
13,52 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, od 1 m² powierzchni uŜytkowej - 8,16 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od 
1 m² powierzchni uŜytkowej - 3,75 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego, 
od 1 m² powierzchni uŜytkowej - 5,10 zł; 

 
  3) od budowli: 
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a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła, linii 
elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, 
rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, 
ciepła, paliw i wody, od budowli słuŜących do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1% ich 
wartości, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych, ustalonej na dzień 1 stycznia danego 
roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczania 
amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli 
całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 
stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 
amortyzacyjnego, 

b) pozostałych - 2% ich wartości, o której mowa w pkt 
a. 

       
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki 

inwentarskie i składowe lub ich części pozostawione po 
przekazaniu gospodarstw rolnych w trybie ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty 

strukturalne, niewykorzystywane do Ŝadnych celów 
gospodarczych. 
 

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 dotyczy roku 
podatkowego i przysługuje na podstawie złoŜonego 
oświadczenia. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/159/05 Rady Miasta i 
Gminy Sępopol z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 
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UCHWAŁA Nr II/7/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ceny skupu Ŝyta stanowi ącego podstaw ę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gm iny S ępopol. 

 
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, 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 i Nr 181, poz. 1337) i art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) 
Rada miasta i Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę skupu Ŝyta za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy w kwocie 34 zł za 1 q jako podstawę obliczania 
podatku rolnego. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/160/05 z dnia  
24 listopada 2005 r. w sprawie ceny skupu Ŝyta 
stanowiącego podstawę obliczania podatku rolnego na 
obszarze miasta i gminy Sępopol.  
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 
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UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ceny sprzeda Ŝy drewna stanowi ącego podstaw ę obliczania podatku le śnego na obszarze  

miasta i gminy S ępopol. 

 
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, 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 i Nr 181, poz. 1337) i art. 4 
ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,  
poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,  
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miasta i Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaŜy drewna za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy w kwocie 133,70 zł za 1 m³ jako podstawę 
obliczania podatku leśnego. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/161/05 z dnia  
24 listopada 2005 r. w sprawie ceny sprzedaŜy drewna 
stanowiącego podstawę obliczania podatku leśnego na 
obszarze miasta i gminy Sępopol. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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) 
Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 1, 
Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta i Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/162/05 z dnia 24 
listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych.  
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201  Poz.  
 

- 13335 - 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/9/06 
Rady Miasta i Gminy Sępopol 
z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ci ęŜarowych 

 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu,  

wyprodukowane:          do roku 1990        od 1991 r. i wyŜej 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     549,- zł     441,- zł 
  b) powyŜej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie    663,- zł     606,- zł 
  c) powyŜej 7,5 tony do 9 ton włącznie      769,- zł     715,- zł 
  d) powyŜej 9 ton do i poniŜej 12 ton      880,- zł     828,- zł 
 

2. Samochody cięŜarowe o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za 
równowaŜne i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 13 ton       658,- zł 
  b) od 13 ton i poniŜej 14 ton       767,- zł 
  c) od 14 ton i poniŜej 15 ton       875,- zł 
  d) od 15 ton            983,- zł 
 

3. Samochody cięŜarowe o dwóch osiach jezdnych i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 2 oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 13 ton       712,- zł 
  b) od 13 ton i poniŜej 14 ton                   823,- zł 
  c) od 14 ton i poniŜej 15 ton       914,- zł 
  d) od 15 ton                          1.125,- zł 
 

4. Samochody cięŜarowe o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za 
równowaŜne i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 17 ton       875,- zł 
  b) od 17 ton i poniŜej 19 ton       932,- zł 
  c) od 19 ton i poniŜej 21 ton       954,- zł 
  d) od 21 ton i poniŜej 23 ton                   987,- zł 
  e) od 23 ton                   1.034,- zł 
 

5. Samochody cięŜarowe o trzech osiach jezdnych i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 4 oraz dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 17 ton        930,- zł 
  b) od 17 ton i poniŜej 19 ton       986,- zł 
  c) od 19 ton i poniŜej 21 ton                   1.021,- zł 
  d) od 21 ton i poniŜej 23 ton                   1.034,- zł 
  e) od 23 ton                        1.416,- zł  
                      

6. Samochody cięŜarowe o czterech osiach jezdnych i więcej, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznawanym za równowaŜne i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 25 ton                        984,- zł 
  b) od 25 ton i poniŜej 27 ton                                    1.039,- zł 
  c) od 27 ton i poniŜej 29 ton                                  1.092,- zł 
  d) od 29 ton                                             1.485,- zł 
 

7. Samochody cięŜarowe o czterech osiach jezdnych i więcej, i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 6 oraz dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 25 ton               1.039,- zł 
  b) od 25 ton i poniŜej 27 ton                1.079,- zł 
  c) od 27 ton i poniŜej 29 ton             1.485,- zł 
  d) od 29 ton                      2.203,- zł 
 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201  Poz.  
 

- 13336 - 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr II/9/06 
Rady Miasta i Gminy Sępopol 
z dnia 6 grudnia 2006 r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych dla ci ągników siodłowych i balastowych 
 

1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
  
   wyprodukowane               do roku 1990         od 1991 r. i wyŜej 
 
  a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony    661,- zł    551,- zł 
  b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton                   769,- zł     658,- zł 
  c) od 9 ton i poniŜej 12 ton              880,- zł     772,- zł 
 

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 25 ton      984,- zł 
  b) od 25 ton i poniŜej 31 ton       1.201,- zł 
  c) od 31 ton            1.269,- zł 
  

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i 
innym systemie zawieszenia osi niŜ w pkt 2 oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 25 ton       1.092,- zł 
  b) od 25 ton i poniŜej 31 ton       1.309,- zł 
  c) od 31 ton            1.740,- zł 
 

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów,  
 
  a) od 12 ton i poniŜej 40 ton       1.309,- zł 
  b) od 40 ton                            1.548,- zł 
 

5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i 
innym systemie zawieszenia osi niŜ w pkt 4 oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 40 ton        1.548,- zł 
  b) od 40 ton                               2.289,- zł 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr II/9/06 
Rady Miasta i Gminy Sępopol 
z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep (z wyj ątkiem zwi ązanych wył ącznie z działalno ścią 

rolnicz ą prowadzon ą przez podatnika podatku rolnego) oraz dla autobusó w 
 

1. Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,  
 

wyprodukowane            do roku 1990      od 1991 r. i wyŜej 
 
  a) od 7 ton i poniŜej 12 ton         169,- zł            147,- zł 
 

2. Przyczepy i naczepy o jednej osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 18 ton     169,- zł 
  b) od 18 ton i poniŜej 25 ton          187,- zł 
  c) od 25 ton                   335,- zł 
 

3. Przyczepy i naczepy o jednej osi jezdnej i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 2 oraz o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów, 
  a) od 12 ton i poniŜej 18 ton                   180,- zł 
  b) od 18 ton i poniŜej 25 ton          335,- zł 
  c) od 25 ton                      582,- zł 
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4. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 28 ton          224,- zł 
  b) od 28 ton i poniŜej 33 ton             642,- zł 
  c) od 33 ton i poniŜej 38 ton             880,- zł 
  d) od 38 ton                     1.191,- zł 
 

5. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach jezdnych i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 4 oraz o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 28 ton              325,- zł 
  b) od 28 ton i poniŜej 33 ton           882,- zł 
  c) od 33 ton i poniŜej 38 ton            1.338,- zł   
  d) od 38 ton                 1.733,- zł 
 

6. Przyczepy i naczepy o trzech osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 38 ton         702,- zł 
  b) od 38 ton                    977,- zł 
 

7. Przyczepy i naczepy o trzech osiach jezdnych i innym zawieszeniu osi niŜ w pkt 6 oraz o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów, 
 
  a) od 12 ton i poniŜej 38 ton          978,- zł 
  b) od 38 ton                             1.325,- zł 
                          

8. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, 
  
           wyprodukowane          do roku 1990   od 1991 r. i wyŜej 
 
  a) do 15 włącznie                                  389,- zł                        332,- zł 
  b) powyŜej 15                                             1.506,- zł            1.454,- zł 
 
 
 
 
 
 

2923 

UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek i poboru podatku od posiadania psów. 

 
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, 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 i 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) 
Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Roczna stawka podatku od posiadania psów 
wynosi:  
 
  1) od jednego psa - 26,50 zł, 
 
  2) od drugiego psa - 30,60 zł, 
 

  3) od kaŜdego następnego psa - 34,70 zł. 
 

§ 2. JeŜeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 
czerwca roku podatkowego, podatek pobiera się w 
wysokości:  
 
  1) od jednego psa - 13,30- zł, 
 
  2) od drugiego psa - 15,30- zł,    
 
  3) od kaŜdego następnego psa - 17,40- zł.               
 

§ 3. Ustala się termin płatności podatku do dnia 31 
maja roku podatkowego. 
 

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psa 
w drodze inkasa przez inkasentów:  
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  1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług 
Komunalnych w Sępopolu na terenie miasta, 

 
  2) sołtysów na terenie sołectw.  
 

2. Podatek moŜna równieŜ wpłacać do  
kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na konto w Banku 
Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Sępopolu  
Nr 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001.  
 

§ 5. Za pobór podatku ustala się wynagrodzenie w 
wysokości 20% pobranej kwoty. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/163/05 z dnia  
24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek i poboru podatku od posiadania psów.  
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 
 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 
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UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Miasta i Gminy S ępopol 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści dziennych stawek 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 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz 
art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Miasta i Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej 
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Górna stawka opłaty targowej nie moŜe przekroczyć 
kwoty 618,33 zł dziennie. 
 

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 
mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy 
na targowiskach. 
 

§ 3. Opłatę targową pobiera się niezaleŜnie od 
naleŜności przewidzianych w odrębnych przepisach za 
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. 
 

§ 4. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta 
oraz jest waŜna tylko w oznaczonym dniu i miejscu, oraz 
nie moŜe być odstąpiona innemu sprzedającemu. 
 

2. Poboru opłaty w drodze inkasa dokonują: 
 
  1) na terenie sołectw - sołtys, 
 
  2) na terenie miasta Sępopol - Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. 
 

§ 5. Za inkaso opłaty targowej ustala się 
wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy. 
 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/164/05 z dnia  
24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej. 
 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
                                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sępopol 
Janusz Bandura 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr II/11/06 
Rady Miasta i Gminy Sępopol 
z dnia 6 grudnia 2006 r. 

 
1. Za wykonywanie handlu na targowisku miejskim w 

Sępopolu ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za 
sprzedaŜ artykułów Ŝywnościowych i nie Ŝywnościowych 
w następujący sposób: 
 
  1) za sprzedaŜ z ławy od stanowiska - 14 zł, 
 
  2) za sprzedaŜ z namiotu lub stoiska typu „szczęki” - 15 zł,                                         
 
  3) za sprzedaŜ z pojazdu samochodowego: 
 

- z samochodu osobowego - 12 zł, 
- z przyczepy ciągnika rolniczego - 12 zł, 
- z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 2,5 ton - 17 zł, 
- z samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyŜej 2,5 ton - 27 zł, 
- z wozu konnego - 12 zł; 

 
  4) za sprzedaŜ z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka 

ręcznego i roweru - 5 zł,                                           

 
  5) za sprzedaŜ o charakterze ciągłym (regularnym), 

niezaleŜnie od sposobu jej prowadzenia - 4 zł, 
 

za sprzedaŜ o charakterze ciągłym uwaŜa się handel 
prowadzony na targowisku miejskim przez co najmniej 
20 dni w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, 
 
osoby handlujące w sposób ciągły zobowiązane są 
zawrzeć stosowną umowę z administratorem 
targowiska; umowę zawiera się przed rozpoczęciem 
handlowania w sposób ciągły oraz przed uiszczaniem 
opłaty targowej, o której mowa w punkcie 5, 
 
pobór opłaty, o której mowa w punkcie 5 odbywa się 
codziennie. 

 
2. Za wykonywanie handlu w innych miejscach niŜ 

targowisko miejskie na terenie Miasta i Gminy Sępopol 
ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości - 
12 zł. 
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UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Mor ągu 

z dnia 7 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; Dz. U. Nr 23, 
poz. 220 z 2002 r.; Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r.;  
Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r.; Dz. U. Nr 153,  
poz. 1271 z 2002 r.; Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.; 
Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.; Dz. U. Nr 162, poz. 1568 
z 2003 r.; Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z 2004; Dz. U. Nr 116, 
poz. 1203 z 2005 r.; Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2005 r. 
Dz. U. Nr 17, poz. 128 z 2006 r.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r.) Rada 
Miejska w Morągu uchwala następujące stawki roczne 
podatku od nieruchomości Rada Miejska w Morągu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w 

wysokościach wymienionych w załączniku Nr 1. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/549/05 Rady Miejskiej 

w Morągu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Morąga. 

 
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia i obowiązuje od 1 stycznia 2007 rok. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Raćkowski 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/14/06 
Rady Miejskiej w Morągu 
z dnia 7 grudnia 2006 r. 

Stawki podatku od nieruchomo ści na rok 2007 
 

lp Rodzaj nieruchomości Stawka w zł 
 

1 
 

2 
 

3 

I. Od gruntów 
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 
Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha 
powierzchni  
Od pozostałych, w tym - od 1 m2 powierzchni:  
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez 

organizacje poŜytku publicznego 
b) zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i działki siedliskowe  
c) letniskowych  
d) od działek emerytów i rencistów połoŜonych w granicach administracyjnych miast, zajętych 

na ogródki, a na terenach wiejskich za grunty osób pobierających emerytury lub renty za 
gospodarstwa przekazane na Skarb Państwa 

e) od gruntów pozostałych nie wymienionych pod lit. „a -d" 

 
0,66 

 
3,65 

 
0,16 
0,18 

 
0,34 

 
0,06 

 
 

0,18 
 

1 
2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 

II. Od budynków lub ich części 
Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  
Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej.  
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  
Od pozostałych budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, w tym: 
a) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego  
b) od budynków letniskowych osób fizycznych zajętych na potrzeby właściciela  
c) od garaŜy  
d) od budynków lub ich części, nie wymienionych pod lit. „a-c  
Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - od ich 
wartości 

 
0,52 

17,20 
 
 

8,66 
 

3,75 
 
 

4,35 
 

6,23 
6,23 
4,49 
2% 
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UCHWAŁA Nr III/15/06 

Rady Miejskiej w Mor ągu 

z dnia 7 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

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

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta ogłoszoną w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny 
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów  

2006 roku (M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 dt 
do kwoty 33,00 zł za 1 dt Ŝyta 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/548/05 Rady Miejskiej 
w Morągu z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku 
rolnego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Morąga. 
 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

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

ogłoszenia i obowiązuje od 1 stycznia 2007 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Raćkowski 
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UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 11 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 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U.  
Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w 
Barczewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych w wysokości: 
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu Stawka podatku 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 650,00 

powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 
powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton 1200,00 

 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

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 1.400,00 1.500,00 
13 14 1.500,00 1.600,00 
14 15 1.600,00 1.700,00 
15 powyŜej 15 1.700,00 1.800,00 

Trzy osie 
12 17 1.350,00 1.450,00 
17 19 1.450,00 1.550,00 
19 21 1.155,00 1.650,00 
21 23 1.650,00 1.750,00 
23 25 1.750,00 1.850,00 
25 powyŜej 25 1.850,00 1.950,00 

Trzy osie i więcej 
12 25 1.700,00 1.800,00 
25 27 1.800,00 1.900,00 
27 29 1.900,00 2.000,00 
29 31 2.000,00 2.300,00 
31 powyŜej 31 2.100,00 2.500,00 

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów Stawka podatku 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 950,00 
powyŜej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie 1.050,00 
powyŜej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie 1.250,00 
powyŜej 9,0 ton a mniej niŜ 12 ton 1.400,00 

 
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

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 1.400,00 1.500,00 
18 25 1.500,00 1.600,00 
25 31 1.600,00 1.700,00 
31 powyŜej 31 1.700,00 1.900,00 

Trzy osie 
12 40 1.800,00 1.850,00 
40 powyŜej 40 2.200,00 2.300,00 

 
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: 

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z 
pojazdem silnikowym 

Stawka podatku 

od 7,0 ton do 9,0 ton włącznie 900,00 
powyŜej 9,0 ton i mniej niŜ 12 ton 1.100,00 

 
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 rolnicza prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie niej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdnej) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.150,00 1.200,00 
18 25 1.250,00 1.300,00 
25 powyŜej 25 1.350,00 1.400,00 

Dwie osie 
12 28 1.350,00 1.400,00 
28 33 1.400,00 1.450,00 
33 38 1.450,00 1.500,00 
38 powyŜej 38 1.500,00 1.800,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 1.450,00 1,500,00 
38 powyŜej 38 1.700,00 1.800,00 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

Liczba miejsc Stawka podatku (w złotych) 
do 15 miejsc włącznie 1.100,00 

powyŜej 15 miejsc i mniej niŜ 30 miejsc 1.300,00 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.650,00 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/261/05 Rady Miejskiej 

w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: 
podatku od środków transportowych. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

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 (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23,  
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U. Nr 113, poz. 113  
Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z  
2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128) art. 14 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczną stawkę podatku od 
posiadania psów w wysokości 30,00 zł. 

 
§ 2. Podatek płatny jest do 15 maja kaŜdego roku 

podatkowego, a w przypadku wejścia w posiadanie psa po 
15 maja w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku 
podatkowego. 
 

§ 3. 1. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w § 2 
powstaje z dniem wejścia w posiadanie psa przez osobę 
fizyczną. 
 

2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w 
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
 

3. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w 
ciągu roku podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 
 

§ 4. 1. Poboru podatku dokonują: 

 
  a) Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie  

 
- od osób fizycznych posiadających psy, 

zamieszkałych na terenie miasta. 
 
  b) sołtysi na terenie poszczególnych sołectw 

 
- od osób fizycznych posiadających psy, 

zamieszkałych na terenie gminy. 
 

2. Inkasenci, o których mowa w ust. 1, kwoty 
pobranych podatków odprowadzają w całości na rachunek 
Urzędu Miejskiego w Barczewie w terminie do 10-go 
kaŜdego miesiąca. Inkasentowi z tytułu poboru podatku 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od 
zainkasowanej kwoty. 
 

3. Inkasenci wystawiają pokwitowania na przyjmowane 
wpłaty gotówkowe na podstawie kwitariusza 
przychodowego K-103. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/262/05 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie 
podatku od posiadania psów. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
ElŜbieta Zacharewicz 

 
 

2929 

UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

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 (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U.  
Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 i 
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U.  
Nr 121, poz. 844) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Od osób fizycznych przebywających czasowo w 
celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych 
w miejscowościach: Dadaj, Dobrąg, Tumiany i Zalesie 
pobiera się opłatę miejscową, zwaną w dalszej części 
„opłatą”. 
 

§ 2. Opłatę pobiera się za kaŜdy rozpoczęty dzień 
pobytu w miejscowościach wymienionych w § 1 w 
wysokości 1,70 zł. 
 

§ 3. 1. Poboru opłaty dokonują: 
 
  1) kierownicy zakładów świadczących usługi turystyczne i 

wypoczynkowe; 
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  2) pracownik ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w 

Barczewie. 
 

2. Inkasenci, o których mowa w ust. 1, wystawiają 
pokwitowania na przyjmowane wpłaty gotówkowe na 
podstawie kwitariusza przychodowego K-103.  
                                         

§ 4. Kwoty pobranej opłaty podlegają odprowadzeniu 
w całości na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie w 
terminie do 10-go kaŜdego miesiąca. Inkasentom, o 
których mowa w § 3, przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości 5% od zainkasowanej kwoty, płatne w terminie 
30 dni od daty rozliczenia. Wypłaty wynagrodzenia 
dokonuje Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w 
Barczewie. 

 
§ 5. Zwalnia się z opłaty miejscowej inwalidów 

przebywających w celach wypoczynkowych i 
turystycznych w wymienionych w § 1 miejscowościach. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIII/362/05 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie 
opłaty miejscowej. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr III/15/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie dziennych stawek opłaty targowej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U.  
Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128) art. 15 i 19 pkt1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się wysokość dziennej stawki opłaty 
targowej przy sprzedaŜy: 
 
  1) z ręki, koszyka, wiadra, wózka ręcznego – 7,00 zł, 
 
  2) w pozostałych przypadkach – 20,00 zł.  
 

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach. Opłata płatna 
jest w dniu prowadzenia sprzedaŜy. 
 

2. Opłata targowa pobierana jest niezaleŜnie od opłat 
za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. 
 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ produktów 
dokonywaną przez indywidualnych producentów 

sprzedających niewielkie ilości wyrobów własnej produkcji 
będących emerytami lub rencistami. 
 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały w zakresie dotyczącym 
poboru opłaty targowej w drodze inkasa powierza się 
Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z oo w Barczewie. 
 

2. Inkasent wystawia pokwitowanie na przyjmowane 
wpłaty gotówkowe na podstawie kwitariusza 
przychodowego K-103. 
 

3. Kwoty pobranych opłat targowych podlegają 
odprowadzeniu w całości na konto Urzędu Miejskiego w 
Barczewie, w terminie do dnia 10-go kaŜdego miesiąca. 
 

4. Inkasentowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 50% od zainkasowanej kwoty 
płatne po wystawieniu rachunku. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/264/05 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie 
opłaty targowej. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia  
2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr III/16/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 11 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 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U.  
Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z  
2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od 
nieruchomości w wysokości: 
 
  1) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków 

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

części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,60 zł, 

 
  3) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,20 zł, 

 
  4) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,75 zł, 

 
  5) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków, 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego - 6,23 zł, w tej kategorii: 

 

a) od budynków gospodarczych wykorzystywanych 
przez osoby fizyczne na cele składowe na terenie 
miasta - 5,55 zł, 

b) od budynków gospodarczych wykorzystywanych 
przez osoby fizyczne na cele składowe na terenie 
wiejskim - 3,60 zł. 

 
  6) od budowli: 
 

a) rurociągów i sieci wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych i kolektorów - 0,25% ich wartości 

b) pozostałych budowli - 2,00% ich wartości. 
 
  7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,67 zł, 

 
  8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

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

 
  9) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych gruntów, w 

tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego - 0,33 zł, w tej kategorii: 

 
a) zajętych pod budownictwo mieszkaniowe - 0,13 zł,  
b) zajętych pod drogi oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków symbolem "dr" - 0,10 zł. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/266/05 Rady Miejskiej 
w Barczewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr III/17/06 

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U.  
Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r.  
Dz. U. Nr 136, poz. 969) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjmowaną jako 
podstawę do obliczania podatku rolnego na 2007 rok z 
kwoty 35,52 zł z 1q do kwoty 32,00 zł za 1 q. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia  
2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
ElŜbieta Zacharewicz 
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UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Gminy Lubomino 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

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

 
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 oraz z  
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz.128 oraz 
Nr 181, poz. 1337) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  
poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) Rada Gminy Lubomino 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Średnią cenę skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały 
2006 r. określoną 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) 
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Lubomino za rok podatkowy 2007, obniŜa 
się z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 34,00 zł za 1 q. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lubomino. 
 

§ 3. 1.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
Gminy Lubomino. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Miąsko 
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UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Gminy Lubomino 

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 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 oraz z  
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz 
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 i z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada 
Gminy Lubomino uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się 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 - 0,58 zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,17 zł 

 
w tej kategorii  
 
- od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 

powierzchni - 0,34 zł, 
- od gruntów zajętych na cele letniskowe od 1 m2 

powierzchni - 0,34 zł, 
- od gruntów zabudowanych od 1 m2 powierzchni 

- 0,10 zł; 
 
  2) od budynków lub ich części 
 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
0,55 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
12,80 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, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 5,30 zł 

 
w tej kategorii: 
- od budynków zajętych na prowadzenie 

odpłatne statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni - 6,23 zł, 

- od budynków na cele letniskowe od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej - 6,23 zł 

 
  3) od budowli (% ich wartości określonej na podstawie 

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

 
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania 

ciepła i przewodów sieci rozdzielczej ciepła, - 1%, 
b) pozostałych budowli nie ujętych w ppkt a - 2%. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lubomino. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/33/05 Rady Gminy 
Lubomino z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od 
nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Warmińsko-Mazurskiego 
z 2006r. Nr 5, poz. 144). 
 

§ 4. 1.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
Gminy Lubomino. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Miąsko 
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UCHWAŁA Nr III/10//06 

Rady Gminy Lubomino 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 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 oraz z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, 
poz. 1337) i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 i z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy 
Lubomino uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od 
środków transportowych: 
 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton. 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie               469 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie          683 zł; 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                  785 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: 

 
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 13 734 836 
13 14 836 938 
14 15 938 1152 
15  1153 1306 

Trzy osie 
12 17 1153 1255 
17 19 1357 1469 
19 21 1468 1571 
21 23 1571 1673 
23 25 1673 1775 
25  1775 1887 

Cztery osie i więcej 
12 25 1520 1561 
25 27 1561 1765 
27 29 1765 1979 
29 31 1979 2527 
31  2182 2527 

 
  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

 
a) od 3,5 tony i poniŜej 8 ton                         520 zł; 
b) od 8 ton i poniŜej 12 ton                             734 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 

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 
2 osie 

12 18 418 734 
18 25 632 1051 
25 31 938 1356 
31  1479 1953 

3 osie i więcej 
12 40 1561 1805 
40  1795 2527 

   
  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 i poniŜej 9 ton                             316 zł; 
b) od 9 ton i poniŜej 12 ton                           418 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: 

    
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 
1 oś 

12 18 214 316 
18 25 316 418 
25  418 592 

2 osie 
12 28 632 734 
28 33 734 887 
33 38 887 1346 
38  1204 1775 

3 osie i więcej 
 

12 38 938 1051 
38  1153 1336 
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  7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc                            612 zł; 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc              663 zł; 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lubomino. 
  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubomino  
Nr VII/35/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku 
od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Mazurskiego z 2006r. Nr 5, poz. 146).                                   

 
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 

2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
Gminy Lubomino. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Miąsko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2936 

UCHWAŁA Nr IV/9//06 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ełk Nr II/4/06 z  29 listopada 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 roku o Samorządzie Gminnym tekst 
jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23,  
poz. 220 z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, 
Nr 102, poz. 1055 i 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 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 884, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy Ełk wprowadza 
następujące zmiany: 
 

§ 1. 1. W § 1. ust. 1 wykreśla się pkt 5, 6 i 7 a dodaje 
się pkt 8 w brzmieniu: 
 
Pozostałych: 
 
  a) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 5,50 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
  b) letniskowych nie związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 6,23 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
  c) będących własnością emerytów i rencistów nie 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 2,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
za wyjątkiem wymienionych w pkt 8 lit. b). 

     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ełk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 01.01.2007 roku. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/337/05 z  
29 listopada 2005 roku. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk 
ElŜbieta Truszkowska 
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2937 

UCHWAŁA Nr IV/10//06 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr II/6/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie w ysoko ści opłaty miejscowej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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, Dz. U. z 
2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 19 
pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy Ełk z dnia 29 
listopada 2006 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej 
skreśla się zapis § 2. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ełk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk 
ElŜbieta Truszkowska 

 
 
 
 
 
 

2938 

UCHWAŁA Nr IV/11//06 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr II/7/06 Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od 

posiadania psów. 

 
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia  

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

§ 1. W uchwale Nr II/7/06 Rady Gminy Ełk z dnia  
29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawek 
podatku od posiadania psów wprowadza się następujące 
zmiany: 

                                                      . 
  - § 5 otrzymuje brzmienie: Zwalnia się z podatku od 

posiadania psów posiadanie jednego psa przez 
emerytów i rencistów w celu pilnowania gospodarstw 
domowych. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ełk. 
                                       

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r. 
                                                           

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk 
ElŜbieta Truszkowska 
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2939 

UCHWAŁA Nr IV/12//06 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr II/8/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie o kreślenia wysoko ści stawek podatku  

od środków transportowych. 

 
 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199) art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i  
Nr 116, poz.1203 i Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i  
Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Ełk uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Gminy Ełk z dnia  
29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
  1) w § 1 pkt 1 ppkt 4 jest:  

 
 

Wyprodukowane:        do 1990 r.     po 1990 r. 
powyŜej 9 ton do 12 ton włącznie  1.312,75  1.312,75 
a winno być: 
powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton   1.312,75         1.312,75 

 
  2) w § 1 pkt 1 ppkt 5 jest: 

Wyprodukowane:          do 1990 r.     po 1990 r. 
powyŜej 12 ton do 15 ton włącznie     2.200,00  2.200,00 
a winno być: 
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do  
15 ton włącznie         2.200,00  2.200,00 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ełk. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk 
ElŜbieta Truszkowska 

 
 
 

2940 

UCHWAŁA Nr III/5//06 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od nieruchomo ści. 

 
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. 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, 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) 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) 
Rada Miejska uchwala, 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 - 
0,64 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 
- 0,19 zł od 1 m2 powierzchni, z tym Ŝe od: 

 
- zajętych na tereny mieszkaniowe oznaczone 

symbolem (B) zurbanizowane tereny 
niezabudowane (Bp) - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,02 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 od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

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

 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego 5,05 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 XXXV/304/05 Rady 

Miejskiej w Lidzbarku z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lidzbarka. 
 

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

Przewodnicząca Rady  Miejskiej 
Irena Romulewicz 

 

 
 
 
 
 
 

2941 

UCHWAŁA Nr III/6//06 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny 1 q Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego. 

 
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. 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, 
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969) w związku z komunikatem 
Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie 
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 r. (MP Nr 74, poz. 745) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜyć dla celów obliczenia podstawy podatku 
rolnego cenę skupu Ŝyta ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. 
 

2. Ustalić wysokość ceny skupu Ŝyta dla obliczenia 
podatku rolnego w gminie Lidzbark na 2007 r. na kwotę 33 zł. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/210/04 Rady Miejskiej 
w Lidzbarku z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniŜenia 
ceny 1 q Ŝyta jako podstawy do obliczenia podatku 
rolnego. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lidzbarka. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Irena Romulewicz                                    
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2942 

UCHWAŁA Nr III/7//06 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie 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, 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, Dz. U. z 2004  
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) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844), Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku 
od niŜej wymienionych środków transportowych:  
 

Rodzaj środka transportowego 
Dopuszczalna masa 

całkowita / liczba miejsc do 
siedzenia 

Stawka 
podatku 

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 611,- 
powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie 733,- 

Samochód cięŜarowy o 
dopuszczalnej masie całkowitej od 

3,5 t i poniŜej 12 t. powyŜej 9 t i poniŜej 12 t 853,- 
od 3,5 t do 8 t włącznie 535,- ciągnik siodłowy i balastowy 

przystosowany do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5t i poniŜej 

12 t. 

powyŜej 8 t i poniŜej 12 t 591,- 

od 7 t do 9 t włącznie 110,- przyczepa i naczepa, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 
t i poniŜej 12 t z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 

powyŜej 9 t i poniŜej 12 t 296,- 

do 15 miejsc do siedzenia 416,- 
powyŜej 15 i mniej niŜ 30 

miejsc do siedzenia 764,- autobus 
równej lub wyŜszej niŜ 30 

miejsc do siedzenia 
1.638,- 

  
2. Ustala się następujące stawki roczne podatku od 

niŜej wymienionych środków transportowych: 
 
  a) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(zł) 

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 13 983,- 1.016,- 
13 14 995,- 1.050,- 
14 15 1.005,- 1.037,- 
15  1.486,- 1.518,- 

Trzy osie 
12 17 1.005,- 1.037,- 
17 19 1.486,- 1.519,- 
19 21 1.529,- 1.562,- 
21 23 1.540,- 1.572,- 
23 25 1.551,- 1.680,- 
25  1.639,- 1.705,- 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.551,- 1.584,- 
25 27 1.639,- 1.671,- 
27 29 1.748,- 1.779,- 
29 31 1.856,- 2.527,- 
31  1.912,- 2.527,- 

 
  b) 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:  

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w 
t.) 

Stawka podatku 
(zł) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2 osie 
12 18 623,- 656,- 
18 25 853,- 884,- 
25 31 1.333,- 1.363,- 
31  1.505,- 1.953,- 

3 osie i więcej 
12 40 1.779,- 1.836,- 
40  1.836,- 2.527,- 

 
  c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku 
(zł) 

nie mniej 
niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 oś 
12 18 165,- 198,- 
18 25 190,- 341,- 
25  341,- 599,- 

2 osie 
12 28 225,- 330,- 
28 33 654,- 907,- 
33 38 907,- 1.377,- 
38  1.226,- 1.812,- 

3 osie i więcej 
12 38 721,- 1.005,- 
38  1.004,- 1.364,- 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Lidzbarka. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/305/05 Rady 
Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Irena Romulewicz 
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2943 
UCHWAŁA Nr III/8//06 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 
z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 
w sprawie podatku od posiadania psów. 

 
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. 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, 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) oraz 
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od 
posiadania psów w gminie Lidzbark w wysokości 25 zł za 
jednego psa. 
 

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów jest płatny do dnia 
31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
 

2. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 
roku podatkowego podatek pobiera się w połowie 
ustalonej stawki podatku. 
 

§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od posiadania 
psów w drodze inkasa. 
 
 
 

2. Inkasentów (sołtysów) na terenie sołectw gminy 
Lidzbark oraz wysokość ich wynagrodzenia za inkaso 
określa uchwała Nr XXXVII/334/06 Rady Miejskiej w 
Lidzbarku z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków stanowiących dochód gminy w drodze 
inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. 
 

3. W mieście Lidzbark na inkasentów wyznacza się 
straŜników StraŜy Miejskiej, którym ustala się 
wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranego 
podatku od posiadania psów. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/306/05 Rady 
Miejskiej w Lidzbarku z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie 
podatku od posiadania psów. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lidzbarka. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Irena Romulewicz

2944 
UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 
w sprawie podatku od środków transportowych na rok podatkowy 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, 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) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 
r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2007 r. (MP Nr 72, poz. 721) Rada Miejska w 
Reszlu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków 
transportowych, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 2. Tracą moc uchwały: 
  - Nr XXXVI/198/05 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 2 

grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków 
transportowych na rok podatkowy 2006, 

- uchwała Nr XXXVIII/217/06 Rady Miejskiej w Reszlu z 
dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie zmiany do 
uchwały Nr XXXVI/198//05 Rady Miejskiej w Reszlu z 
dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych na rok podatkowy 2006. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Reszla. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz śegis

 
    
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 ogłaszania 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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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/9/06 
Rady Miejskiej w Reszlu 
z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 
  1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 577,00 zł; 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 840,00 zł; 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 945,00 zł; 

 
  2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
 

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach Stawka podatku w 2007 roku (w zł) 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 
Oś jezdna z zawiesz. 

pneumat. lub uznan. za 
równ. 

Inny system 
zawieszenia osi 

Dwie osie 
12 16 1.364,00 1.469,00 
16  1.679,00 1.784,00 

Trzy osie 
12 16 1.311,00 1.574,00 
16  1.836,00 1.941,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.679,00 1.784,00 
25 27 1.936,00 2.038,00 
27 29 2.038,00 2.140,00 
29 31 2.099,00 2.247,00 
31  2.242,00 2.247,00 

 
  3) Od ciągnika siodłowego i balastowego (od ciągnika 

samochodowego) przystosowanego do uŜywania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5tony i poniŜej 8 ton - 945,00 zł; 
b) 8 ton i poniŜej 12 ton - 1.469,00 zł; 

 
  4) Od ciągnika siodłowego i balastowego 

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

 
Stawka podatku w 2007 roku (w zł) Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów (ciągniki 
siodłowe + naczepa, ciągniki 

balastowe + przyczepa) w 
tonach 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z zawiesz. 

pneumat. lub 
uznanym za 
równowaŜne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.439,00 1.630,00 
18 25 1.528,00 1.732,00 

25 31 1.630,00 1.834,00 
31  1.679,00 1.773,00 

Trzy osie 
12 40 1.679,00 1.756,00 
40  2.204,00 2.334,00 

 
  5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

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

 
a) od 7 ton i poniŜej 9 ton - 840,00 zł;  
b) od 9 ton i poniŜej 12 ton - 1.050,00 zł;  

 
  6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

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

 
Stawka podatku w 2007 roku (w zł) Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 
pojazdów (ciągniki 

siodłowe + naczepa, 
ciągniki balastowe + 
przyczepa) w tonach 

Nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 

Oś jezdna  
(osie jezdne) z 

zawiesz. pneumat. 
lub uznanym za 

równowaŜne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 28 1.102,00 1.364,00 
28  1.259,00 1.469,00 

Dwie osie 
12 37 1.311,00 1.469,00 
37  1.469,00 1.732,00 

Trzy osie i więcej 
12 37 1.364,00 1.469,00 
37  1.679,00 1.784,00 

 
  7) Od autobusów od liczby miejsc do siedzenia: 
 

a) mniej niŜ 30 miejsc - 716,00 zł. 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.574,00 zł.  
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UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od posiadania psów na rok podatko wy 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, 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) art. 14  

pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w 
Reszlu uchwala, co następuje: 
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§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości 36 zł rocznie od kaŜdego psa. 
 

§ 2. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeŜeli dana 
osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego, lub posiadała psa do dnia 30 czerwca roku 
podatkowego.  
 

§ 3. Podatnicy wpłacają podatek od posiadania psów 
za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie: 
 
  1) do dnia 15 maja, 
 
  2) w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa, dla osób, 

które stały się posiadaczami psów po dniu 15 maja. 
 

§ 4. Poza zwolnieniami ustawowymi nie pobiera się 
podatku od posiadania psów:  
 
  1) od szczeniąt w wieku do trzech miesięcy. 
 

§ 5. 1. Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania psa, a 
tym samym konieczność poniesienia podatku spoczywa 
na właścicielu psa. 
 

2. Właściciel psa jest obowiązany zgłosić wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego w podatku od posiadania psów. 
 

§ 6. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów 
w drodze inkasa. 
 

§ 7. Na inkasentów podatku od posiadania psów 
wyznacza się: 
 
  1) na terenie miasta - Administrację Domów 

Mieszkalnych w Reszlu, 
 
  2) na terenie Sołectw - Sołtysów. 
 

§ 8. Za pobór podatku od posiadania psów przysługuje 
inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% 
zainkasowanego podatku. 
 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/199/05 Rady 
Miejskiej w Reszlu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie: 
podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2006. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Reszla. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 

Tadeusz śegis
 

     
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 ogłaszania 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 III/11/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie stawek w podatku od nieruchomo ści na rok podatkowy 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, 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) art. 5  
ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) pkt 1 - 2 Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w 
Reszlu uchwala, 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 
0,64 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 - 0,12 zł od 1 
m2 powierzchni, z wyjątkiem: 

 
- gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi 

- 0,08 zł od 1 m2 powierzchni, 
- gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych - 0,31 zł 

od 1 m2 powierzchni. 
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  2) od budynków lub ich części: 
 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 17,59 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,03 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 
- 5,74 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, z wyjątkiem 
budynków pozostałych lub ich części jak: chlewki, 

stodoły, obory, szopy - 2,90 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej; 

 
  3) od budowli - 2 % ich wartości.  
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/200/05 Rady Miejskiej 
w Reszlu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie: stawek w 
podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Reszla. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz śegis 

 

    
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 ogłaszania 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 III/12/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 12 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 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. 1795 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
 
  1) budynki i grunty zajęte na: 
 

a) obiekty sportowe, 
b) straŜnice p.poŜ., baseny przeciwpoŜarowe, 
c) cmentarze, domy przedpogrzebowe, 
d) szalety komunalne, 
e) przystanki autobusowe, 
f) biblioteki, domy kultury, świetlice; 

 
  2) budynki mieszkalne lub ich części połoŜone na 

gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem 
znajdujących się w tych budynkach lokali zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/201/05 Rady 

Miejskiej w Reszlu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 
2006. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Reszla. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz śegis 

 

 
    
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). 
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UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie opłaty targowej 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,  
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) art.19 pkt 1 lit. a i  
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) pkt 5 lit. a Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w 
Reszlu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Reszel i 
miejscowości Święta Lipka dzienne opłaty targowe, które 
określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

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

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 
  - na terenie Reszla - inspektorów StraŜy Miejskiej w 

Reszlu, 
  - na terenie Świętej Lipki - sołtysa Sołectwa Święta 

Lipka. 
 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w 
którym dokonywana jest sprzedaŜ. 
 

§ 4. Inkasenci są zobowiązani wpłacać na rachunek 
budŜetu gminy pełną kwotę opłaty targowej, którą 
pobierają od poniedziałku do niedzieli włącznie, w 
następnym tygodniu - najpóźniej do środy włącznie. 
 

§ 5. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi 
wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej 
opłaty. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej płatne 
jest do dnia 10 miesiąca następnego za miesiąc 
poprzedni. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/202/05 Rady 
Miejskiej w Reszlu z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie 
opłaty targowej na rok podatkowy 2006. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Reszla. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz śegis 

 

     
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 ogłaszania 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.    
 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/13/06 
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 
1. Za wykonywanie handlu na targowisku oraz innych 

miejscach na terenie Reszla ustala się dzienną stawkę 
opłaty targowej za sprzedaŜ artykułów Ŝywnościowych i 
nie Ŝywnościowych oraz gastronomicznych, w 
następujących wysokościach: 
  a) za sprzedaŜ od stanowiska: z ławy, z ziemi, z ręki, 

koszyka, stolika przenośnego - 12,00 zł, 
  b) za sprzedaŜ z samochodu i przyczepy - 35,00 zł,  
  c) sprzedaŜ gastronomiczna od stanowiska - 30,00 zł. 
 

2. Od osób sprzedających własne kwiaty i płody rolne 
w niewielkich ilościach:  
  - z ręki, z koszyka - 3,00 zł. 
 

3. Za wykonywanie handlu na terenie Świętej Lipki 
ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaŜ 
artykułów Ŝywnościowych i nie Ŝywnościowych oraz 
gastronomii w następujących wysokościach: 
  a) sprzedaŜ od stanowiska: z ziemi, z ręki, stolika, 

stoiska, ławy - 30,00 zł, 
  b) sprzedaŜ z samochodu i przyczepy - 35,00 zł,  
  c) sprzedaŜ gastronomiczna od stanowiska - 30,00 zł.  
 

4. Za wykonywanie handlu na terenie Świętej Lipki w 
dniach: 
  - 26, 27 maja 2007 r.,  
  - 13, 14, 15 sierpnia 2007 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 201  Poz.  
 

- 13358 - 

dzienne stawki opłaty targowej wymienione w pkt 3 wzrastają o 100%. 
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UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Reszlu 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1795 z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz 
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,  
poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590) Rada Miejska w Reszlu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu 
rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących 
dochód budŜetu gminy Reszel, w wysokości 50% 

ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stawki odsetek 
za zwłokę. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/252/98 Rady Miejskiej 
w Reszlu z dnia 14 lutego 1998 r. w sprawie: opłaty 
prolongacyjnej. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Reszla. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu 
Tadeusz śegis 
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UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Gminy Purda 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatków od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10  
ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
 

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

całkowitej: 
 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 497,00 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 828,00 zł; 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 993,00 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 0 127,55 

13 14 127,55 352,56 

14 15 352,56 496,68 

15  496,68 1124,01 

Trzy osie 

12 17 127,55 221,9 

17 19 221,9 455,2 

19 21 455,2 591,04 

21 23 591,04 910,4 

23 25 910,4 1415,37 

25  910,4 1415,37 
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Cztery osie i więcej 

12 25 591,04 599,34 

25 27 599,34 935,28 

27 29 935,28 1484,84 

29 31 1484,84 2202,37 

31  1484,84 2202,37 

 
  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

 
a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 1.159,00 zł; 

 
  4) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Minimalna 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 

2 osie 

12 18 0 34,22 

18 25 238,5 431,36 

25 31 502,9 825,38 

31  1268,14 1739,92 

3 osie i więcej 

12 40 1118,82 1547,06 

40  1547,06 2288,44 

 
  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 - 993,00 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, w zaleŜności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 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 oś 

12 18 0 22,82 

18 25 159,69 287,23 

25  287,23 503,94 

2 osie 

12 28 188,73 277,9 

28 33 550,6 763,17 

33 38 763,17 1159,26 

38  1031,72 1526,32 

3 osie i więcej 

12 38 607,63 846,11 

38  846,11 1149,93 

 
  7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

a) mniej niŜ 30 miejsc - 1.159,00 zł;  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.465,00 zł. 

 
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych: 
 
  1) autobusy przewoŜące dzieci do szkół; 
 
  2) środki transportowe stanowiące własność gminy. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/170/05 Rady Gminy 
Purda z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie podatku 
od środków transportowych. 
 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 
Regina Szpindor 

 

    
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; (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Gminy Purda 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu p łatno ści oraz sposobu jej 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 19  
ust. 1B i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z  
2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej od 
osób fizycznych przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na 
terenie miejscowości: Bałdzki Piec, Nowa Kaletka, Purda 
za kaŜdy dzień pobytu w kwocie 1,20 zł. 
 

§ 2. Opłatę miejscową od dzieci do lat 15 określa się w 
wysokości 0,60 zł.  
 

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają właściciele lub 
osoby prowadzące hotele, domy wypoczynkowe, ośrodki 
wczasowe, campingi, obozowiska turystyczne, 
gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty. 
 

2. Osoby dokonujące zameldowania bezpośrednio w 
organie meldunkowym uiszczają opłatę miejscową w 
kasie Urzędu Gminy w Purdzie.  
  

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

 
2. Opłatę miejscową pobiera się w ciągu całego roku 

kalendarzowego. 
 

§ 5. Inkasenci na pobraną opłatę miejscową wydają 
pokwitowanie wg wzoru ustalonego w przepisach o 
księgowości budŜetowej. 
 

§ 6. 1. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom, o 
których mowa w § 2 ust. 1 przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości 10% zainkasowanej opłaty.  
 

2. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w § 3 ust. 1 
odprowadzają w całości pobraną kwotę na rzecz budŜetu 
gminy w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.  
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/169/05 Rady Gminy 
Purda z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności 
oraz sposobu jej poboru. 
 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 
Regina Szpindor  

 

 
 
    
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; (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Gminy Purda 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od nieruchomo ści. 

 
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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych¹ (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96,  
poz. 874, Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości na 2007 r.: 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,57 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 - 17,90 zł od  
1 m² powierzchni uŜytkowej; 

  3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,66 zł od 1 m² powierzchni 
uŜytkowej; 

  4) od budynków 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) od budynków gospodarczych (szopy, chlewiki, 

stodoły) - 4,75 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej; 
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 6,23 zł od 1m² powierzchni 
uŜytkowej;  

  6) od budowli - 2% wartości określonej na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 powołanej na wstępie 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych; 

  7) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,69 zł od 1 m ² 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 - 0,33 zł od 1 m² powierzchni. 

 
§ 2. Poboru podatku od nieruchomości dokonują 

sołtysi w ramach łącznego zobowiązania pienięŜnego. 
Wpłat moŜna dokonać w kasie Urzędu Gminy w Purdzie, 
na rachunek bankowy urzędu bądź za pośrednictwem 
poczty. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/168/05 Rady Gminy 
Purda z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie podatku 
od nieruchomości. 
 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 
Regina Szpindor  

    
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; (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 
zm.). 
 

2953 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Gołdapi . 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  
Nr 159, poz. 1127) w związku z uchwałą Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego oraz uchwałą Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 
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§ 1. W okręgu wyborczym Nr 1, lista Nr 22 - KWW GOŁDAP RAZEM wygasł mandat radnego Marka Aleksandra Mirosa, 
wskutek wyboru na Burmistrza Gołdapi. 
 

§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy Jarosław Wiktor Dzienis, który w wyborach uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 

2954 

OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Gi Ŝycku. 

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  
Nr 159, poz. 1127) w związku z uchwałą Rady Powiatu w GiŜycku Nr I/9/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego oraz uchwałą Rady Powiatu w GiŜycku Nr II/10/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje: 
 

§ 1. W okręgu wyborczym Nr 1, lista Nr 6 - KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci wygasł mandat radnego 
Waldemara Berdygi wskutek śmierci. 
 

§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy Stanisław Piwkowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 
 

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie 
Zbigniew Paturalski 

 
 
 


