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2955 

UCHWAŁA Nr XLVII/445/06 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

z dnia 28 wrze śnia 2006 r. 

 

w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści przedsi ębiorców uruchamiaj ących po raz pierwszy działalno ść 

gospodarcz ą na terenie gminy Biała Piska i zatrudniaj ących nie mniej ni Ŝ 5 osób. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. .U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) - Rada 
Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
budynki i ich części, budowle i grunty będące własnością i 
dzierŜawione przez przedsiębiorców uruchamiających po 
raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Biała Piska spełniających warunki w niniejszej uchwale. 
 

2. Zwolnieniem z ust. 1 objęte są jedynie 
nieruchomości przedsiębiorców związane z prowadzoną 
przez nich działalnością gospodarczą. 
 

§ 2. 1. Zwolnienia przewidziane w § 1 uchwały 
przysługują przedsiębiorcom zatrudniającym nie mniej niŜ:  
    
  a) pięciu mieszkańców Gminy Biała Piska i utrzymają taki 

stan zatrudnienia do końca roku podatkowego - na 
okres 1 roku,    

    
  b) od pięciu do 10 mieszkańców Gminy Biała Piska i 

utrzymają taki stan zatrudnienia do końca roku 
podatkowego - na okres 2 lat, 

    
  c) od 10 do 50 mieszkańców Gminy Biała Piska i 

utrzymają taki stan zatrudnienia do końca roku 
podatkowego - na okres 3 lat,  

    
  d) 50 i powyŜej 50 mieszkańców Gminy Biała Piska i 

utrzymają taki stan zatrudnienia do końca roku 
podatkowego - na okres 4 lat.  

 
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi 

pomoc publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291). 
 

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 i 2 uchwały 
przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) 
który to przedsiębiorca utworzył jednostkę organizacyjną i 
uruchomił działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Biała Piska po dniu 1 stycznia 2006 r. 
 

2. Zwolnienie to przyznawane jest na indywidualny 
wniosek przedsiębiorcy poczynając od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
rozpoczęto działalność. Wniosek o zwolnienie 
przedsiębiorca zobowiązany jest złoŜyć w terminie trzech 
miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 i w § 2 ust. 1.  
 

3. Wniosek powinien zawierać informacje wymagane 
przez ustawę 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z  
2004 r. Nr 123, poz. 1291). 
 

4. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie zwolnienia jest 
ponawiany w kaŜdym następnym roku podatkowym 
objętym zwolnieniem. 
 

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 moŜe być 
udzielone tylko i wyłącznie raz, na rzecz konkretnie 
oznaczonego przedsiębiorcy. 
 

2. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną 
działalność gospodarczą i pozostającą równocześnie w 
związku małŜeńskim, przysługuje ono tylko jednemu z 
małŜonków. Zwolnienie to nie przysługuje drugiemu 
małŜonkowi w przypadku zmiany organizacyjno-prawnej 
prowadzonej działalności. 
 

3. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną 
działalność gospodarczą, nie przysługuje ono, gdy w 
wyniku zmiany organizacyjno-prawnej prowadzonej 
działalności po raz pierwszy uruchamia działalność 
gospodarczą krewny lub powinowaty do drugiego stopnia 
przedsiębiorcy korzystającego wcześniej ze zwolnienia, o 
którym mowa w § 1 uchwały. 
 

§ 5. Ustala się następujące warunki uzyskania 
zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały: 
 
  - przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od 

nieruchomości, 
 
  - przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych 

wobec Gminy Biała Piska, 
 
  - udokumentowanie przez przedsiębiorcę, Ŝe utworzył 

nie mniej niŜ 5 stanowisk pracy; 
 
  - utworzona przez przedsiębiorcę jednostka organizacyjna 

znajduje się na terenie Gminy Biała Piska.  
 

§ 6. Za utworzenie stanowiska pracy uwaŜa się 
zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na okres co 
najmniej 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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§ 7. 1. Ilość utworzonych stanowisk pracy ustala się na 
podstawie potwierdzonych: 
       
  1) kserokopii umów o pracę, 
       
  2) kserokopii miesięcznych deklaracji i dowodów 

opłacania składek ZUS (składanych zgodnie z 
przepisami o ubezpieczeniu społecznym). 

 
2. Kserokopie miesięcznych deklaracji i dowodów 

opłacania składek ZUS, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
przedsiębiorcy są zobowiązani przedkładać organowi 
podatkowemu w terminie 20 dni od zakończenia kaŜdego 
kwartału kalendarzowego. 
 

§ 8. Po spełnieniu wszystkich warunków 
przedsiębiorca korzysta z pełnego zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. 
 

§ 9. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w 
przypadku: 
 
  - likwidacji w trakcie roku podatkowego, objętego 

zwolnieniem, jednego lub więcej stanowisk pracy, z 
tytułu utworzenia których uzyskał zwolnienie, 

 
  - zlikwidowania prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

§ 10. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu 
uzyskanego zwolnienia od podatku od nieruchomości 
wraz z odsetkami w przypadku złoŜenia nieprawdziwych 
danych mających wpływ na przyznanie zwolnienia, a 
takŜe w razie wykorzystywania udzielonej pomocy 
niezgodnie z jej przeznaczeniem. 
 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w 
ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,  
poz. 60 ze zm.). 
 

3. Kwota stanowiąca zwrot pomocy wraz z odsetkami 
podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
 

§ 11. Przedsiębiorca, który otrzyma pomoc, której 
wartość, łącznie z pomocą udzieloną w ciągu kolejnych 
trzech lat poprzedzających dzień tego udzielenia, 
przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, 
moŜe uzyskać pomoc regionalną w formie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, na podstawie § 1 niniejszej 
uchwały z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem Ŝe: 
 
  - nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez 

co najmniej 5 lat, 
 
  - łączna wartość tej pomocy dla jednego przedsiębiorcy, 

a takŜe pomocy w innych formach oraz innych źródeł 
przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, nie moŜe przekroczyć 
maksymalnej intensywności pomocy regionalnej, 

 
  - przy obliczaniu wielkości pomocy regionalnej na 

tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnia się 
wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, 
rozumianych jako koszty płacy brutto pracowników 
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności 
związane z zatrudnieniem. 

 
§ 12. Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu 

tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną 
inwestycją nie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący 
działalność w sektorach, o których mowa w ustawie o 
pomocy publicznej. 
  

§ 13. Przyjmuje się program pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców na terenie gminy Biała Piska w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Jerzy Dobrzycki 

 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVII/445/06  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia 28 września 2006 r.  

 
Program pomocy regionalnej dla przedsi ębiorców udzielanej na terenie gminy Biała Piska 

 
1. Nazwa programu: Program pomocy regionalnej dla 

przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie gminy Biała Piska i 
zatrudniających nie mniej niŜ pięć osób. 
 

2. Podstawa prawa: uchwała Nr XLVII/445/06 Rady 
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 września 2006 r. w 
sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie gminy Biała Piska i 
zatrudniających nie mniej niŜ 5 osób podjęta na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. .U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania 
przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych 
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017). 
 

3. Przeznaczenie pomocy: Pomoc regionalna na 
tworzenie miejsc pracy związanych z daną inwestycją.  

 
4. Formy pomocy: Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości.  
 

5. Warunki dopuszczalności pomocy: Warunki 
uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości:  
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  a) nabycia statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  
ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:  

 
- utworzył jednostkę organizacyjną i uruchomił po 

raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie 
gminy Biała Piska po dniu 1 stycznia 2006 r.; 

- udokumentował utworzenie nie mniej niŜ 5 
stanowisk pracy (poprzez zawarcie umowy o pracę 
na okres co najmniej 1 roku w pełnym wymiarze 
czasu pracy), w tym zatrudnił co najmniej 5 
mieszkańców gminy Biała Piska (czyli osób 
mających miejsce stałego zamieszkania na terenie 
gminy Biała Piska); 

- utrzyma zatrudnienie na podwyŜszonym poziomie 
przez cały okres zatrudnienia;  

- przedłoŜy w terminie 20 dni od zakończenia 
kaŜdego kwartału roku kalendarzowego kserokopię 
miesięcznych deklaracji i dowodów opłacania 
składek ZUS, świadczących o utrzymaniu 
zatrudnienia na wymaganym poziomie; 

- jest podatnikiem podatku od nieruchomości i nie 
posiada zaległości podatkowych wobec gminy 
Biała Piska;  

 
  b) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych 

z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,  
 
  c) zwolnienie to stanowi pomoc regionalną na tworzenie 

miejsc pracy związanych z daną inwestycją, 
 
  d) w przypadku gdy kwota pomocy dla jednego 

przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez 
niego w ciągu 3 ostatnich lat przekracza kwotę 100 
tys. euro pomoc moŜe być udzielona po spełnieniu 
następujących warunków:  

 
- nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane 

przez co najmniej 5 lat, 
- maksymalna intensywność pomocy regionalnej 

wynosi:  
 

1) w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, 
z wyłączeniem przedsiębiorców działających w 
sektorze transportu - 65% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą,  

2) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - 
50% kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą 

 
- przy obliczaniu pomocy regionalnej na tworzenie 

nowych miejsc pracy uwzględnia się wartość 
ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, 
rozumianych jako koszty płacy brutto pracowników 
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności 
związane z zatrudnieniem.  

 
6. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 

publiczną przewidzianą w programie. Uwzględnia się: 
 

  a) wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, na które składają się:  

 

- koszty płacy brutto pracowników,  
- inne obowiązkowe płatności związane z 

zatrudnianiem pracowników. 
 

7. Warunki dopuszczalności pomocy eksportowej, 
operacyjnej lub udzielanej przedsiębiorcom z sektorów 
uznanych za wraŜliwe. Program nie przewiduje udzielania 
pomocy operacyjnej, eksportowej ani pomocy w sektorach 
uznanych za wraŜliwe.  
 

8. Wielkość środków przewidzianych na udzielanie 
pomocy w ramach programu. Zastosowanie 
przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 
spowoduje zmniejszenie wpływów do budŜetu gminy, w 
zaleŜności od liczby przedsiębiorców, którzy będą 
realizować inwestycje i tworzyć miejsca pracy. Rocznie 
moŜe to wynieść około 100.000 zł.  
 

9. Omówienie sposobu zapewnienia nie przekroczenia 
maksymalnej intensywności pomocy. Przedsiębiorca 
korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany na początku 
kaŜdego roku podatkowego:  
 
  a) ponawiać wniosek o udzielenie zwolnienia, który 

zawierać będzie informacje o wielkości otrzymanej 
pomocy publicznej  
w róŜnych formach i z róŜnych źródeł; 

 
  b) umoŜliwić organom udzielającym pomocy 

przeprowadzenie kontroli i wglądu do dokumentacji w 
zakresie stanowiącym podstawę udzielenia pomocy; 

 
  c) przedłoŜyć informacje dotyczące kosztów zatrudnienia 

pracowników oraz wielkości pomocy publicznej 
uzyskanej w róŜnych formach oraz z róŜnych źródeł 
przeznaczonej na wspieranie nowej inwestycji lub 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą 
inwestycją; 

 
  d) przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy 

spowoduje konieczność zwrotu pomocy uzyskanej w 
formie zwolnienia. 

 
10. Czas trwania programu. Program obowiązuje w 

latach 2006-2010. Zwolnienie przyznawane jest na okres 
3 lat poczynając od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto 
działalność.  
 

11. Beneficjenci programu. Adresatem programu są 
przedsiębiorcy uruchamiający po raz pierwszy działalność 
gospodarczą na terenie gminy i zatrudniający nie mniej niŜ 
pięć osób.  
 

12. Organy udzielające pomocy. Organem 
udzielającym pomocy jest gmina Biała Piska.  
 

13. Kumulacja pomocy. Pomoc udzielana na 
podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą 
bez względu na jej źródło i źródło pochodzenia i nie moŜe 
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.  
 

14. Zakres terytorialny pomocy. Program obejmuje 
swym działaniem teren gminy Biała Piska. 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202  Poz.  
 

- 13368 - 

2956 

UCHWAŁA Nr II/7/06 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/197/04 Rady Miejskie j w Szczytnie z dnia 30 wrze śnia 2004 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomo ściami stanowi ącymi własno ść Miasta Szczytno. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 214, poz. 1806, 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 Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ust. 5 art. 34  
ust. 6 art. 37 ust. 3 art. 68 art. 73 ust. 3 i 4 art. 74 art. 83 
art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 
2006 r. Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Szczytnie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/197/04 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2004 r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Miasta Szczytno, zmienionej 
uchwałą Nr XXXVI/324/06 Rady Miejskiej w Szczytnie z 
dnia 25 stycznia 2006 r. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„Rozpatrzone przez Burmistrza Miasta sprawy dotyczące 
nieruchomości, które zostały przeznaczone do zbycia z 
wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców, winny być skierowane do zaopiniowania przez 
właściwą komisję Rady Miejskiej ds. Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji oraz BudŜetu i Finansów”. 
 

§ 2. Do postępowań wszczętych, a nie zakończonych 
stosuje się przepisy niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Boczar 
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UCHWAŁA Nr II/8/06 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komu nalnych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, 
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada 
Gminy Wielbark uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Górne stawki opłat za usługi zbierania i transportu 
odpadów komunalnych nie mogą być wyŜsze niŜ: 
 
  a) za jednorazowe opróŜnianie pojemnika 110 litrów - 

6,25 zł brutto, 

 
  b) za jednorazowe opróŜnianie pojemnika 1100 litrów - 

62,50 zł brutto. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/04 Rady Gminy 
Wielbark z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
górnej stawki opłat za usuwanie odpadów komunalnych. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Andrzej Kimbar 
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UCHWAŁA Nr XIII/66/06 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

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

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i 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 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co 
następuje: 
  

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 

 
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni         0,45 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni           3,48 zł; 

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności poŜytku publicznego  
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni           0,26 zł; 

d) pozostałych od 1 m2         0,12 zł; 
 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  0,39 zł; 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  

lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej           11,53 zł; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni uŜytkowej   8,27 zł; 

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

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej            4,77 zł; 

f) pozostałych od 1 m2         3,90 zł; 
 
  3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi 
Pasłęka.  
  

§ 3.  Traci moc uchwała Nr X/47/05 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. 
 

§ 4.  Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje w 2007 roku.    
   

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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UCHWAŁA Nr XIII/67/06 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści.   

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 884 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co 
następuje: 
  

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
 
  1) budynki lub ich części i grunty wykorzystywane dla 

potrzeb przeciwpoŜarowych, 
 
  2) budynki lub ich części i grunty słuŜące potrzebom 

kultury fizycznej i sportu, 
 
  3) grunty przeznaczone na ogólnodostępne parki i place 

zabaw dla dzieci, na które wstęp jest bezpłatny, 
 
  4) budynki lub ich części i grunty przeznaczone na 

potrzeby kultury, 
 
  5) budynki, grunty i budowle stanowiące własność gminy 

a słuŜące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
oczyszczaniu ścieków komunalnych, 

 
  6) zwolnienia, o których mowa w ust. 1-5 nie obejmują 

budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej z wyłączeniem gruntów 
przeznaczonych na uprawianie dyscypliny sportowej - 
golf. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi 

Pasłęka.  
  

§ 3.  Traci moc uchwała Nr X/48/05 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/20/06 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
zmian w uchwale Nr X/48/05 Rady Miejskiej w Pasłęku 
dot. zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 

§ 4.  Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje w 2007 roku.    
  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
    Stanisław Paździor 
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UCHWAŁA Nr XIII/68/06 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku rolnego na 2007 rok. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejskiej w Pasłęku uchwala, co następuje: 
  

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta do celów 
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 17 
października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP Nr 74, 

poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty  27,88  zł za 1 
q. 
   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi 
Pasłęka.  
  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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UCHWAŁA Nr XIII/69/06 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

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

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 
  

§ 1. Określa się stawki podatku od środków 
transportowych w następującej wysokości: 
  
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie           608,- 
2) powyŜej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie      861,- 
3) powyŜej 9,0 ton a mniej niŜ 12 ton    1`165,- 

 
 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, jak w 
załączniku Nr 1, tabela Nr 1, 

  
  3) od ciągnika siodłowego i balastowego 

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

 
1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie          760,- 
2) powyŜej 5,5 ton do 7,0 ton włącznie     861,- 
3) powyŜej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie   1114,- 
4) powyŜej 9,0 ton a mniej niŜ 12 ton     1317,- 

  
  4) od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, jak w 
załączniku Nr 1, tabela Nr 2, 

  
  5) od przyczep i naczep, 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: 

 
1) od 7,0 ton do 9,0 ton włącznie       810,- 
2) powyŜej 9,0 ton a poniŜej 12 ton    1013,- 

  
  6) 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, jak w załączniku Nr 1, 
tabela Nr 3, 

  
  7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
 

1) mniej niŜ 30 miejsc do siedzenia   1043,- 
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc   1469,- 

 
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do 
dowozu dzieci i młodzieŜy do szkół. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Pasłęka. 
  

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/50/05 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia  2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych i uchwała Nr I/04/06 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca 
uchwałę Nr X/50/05 Rady Miejskiej w Pasłęku. 
  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIII/69/06 
Rady Miejskiej w Pasłęku 
z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 
Tabela Nr 1. Stawka podatku 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 zawieszania osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1266,- 1317,- 
13 14 1317,- 1418,- 
14 15 1418,- 1520,- 
15  1520,- 0,- 
15 18 0,- 1621,- 
18  0,- 1650,- 

Trzy osie 
12 17 1266,- 1368,- 
17 19 1368,- 1469,- 
19 21 1469,- 1570,- 
21 23 1570,- 1671,- 
23 25 1671,- 1773,- 
25  1773,- 1874,- 

Cztery osie i więcej 
12 25 1418,- 1520,- 
25 27 1520,- 1621,- 
27 29 1621,- 1722,- 
29 31 1722,- 2452,80 
31  1823,- 2452,80 

  
 
 
 
Tabela Nr 2. Stawka podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 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 [t.] 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszania osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1317,- 1418,- 
18 25 1418,- 1520,- 
25 31 1520,- 1621,- 
31  1621,- 1936,29 

Trzy osie 
12 40 1830,- 1830,- 
40  2127,- 2505,15 
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Tabela Nr 3. Stawka 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 
  

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 zawieszania osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1064,- 1114,- 
18 25 1165,- 1216,- 
25  1266,- 1317,- 

Dwie osie 
12 28 1266,- 1317,- 
28 33 1317,- 1418,- 
33 38 1368,- 1447,- 
38  1418,- 1699,87 

Trzy osie 
12 38 1447,- 1447,- 
38  1621,- 1722,- 
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UCHWAŁA Nr XIII/70/06 

Rady Miejskiej w Pasł ęku 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok . 

  
    

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i 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 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co 
następuje: 
  

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości 30,- zł od jednego psa. 
 

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 
30 czerwca 2007 r. lub w ciągu 14 dni od powstania 
obowiązku podatkowego. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi 
Pasłęka.  
  

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/49/05 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 
2006. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje w 2007 roku.    
  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor 
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UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie dokonania zmiany tre ści uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w Zalewie z dn ia 1 grudnia 2004 r. w 

sprawie poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i le śnego w drodze inkasa oraz okre ślenia inkasentów i 

wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z  
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 
ust. 12. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych¹ (Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Zalewie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W treści uchwały Nr XXV/282/04 Rady Miejskiej w 
Zalewie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 
wprowadza się poniŜszą zmianę: 
po § 2 uchwały dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Termin rozliczenia się inkasentów z 
zainkasowanych kwot podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości upływa w terminie 3 (trzech) dni roboczych 
następujących po upływie ustawowych terminów płatności 
poszczególnych podatków. W przypadku gdy inkasent nie 
dokona rozliczenia w terminie podanym wyŜej organ 
podatkowy naliczy odsetki za zwłokę przewidziane 
przepisami prawa podatkowego.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Zalewa. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Piechotka 

 
 
 

2964 

UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnie ń, terminów płatno ści i sposobu jego pobierania. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 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. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Stawka roczna podatku od posiadania psów 
wynosi 15 zł za pierwszego i kaŜdego następnego. 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów 
posiadanie do trzech psów na kaŜde gospodarstwo domowe. 
 

§ 3. Podatek płatny do kasy Urzędu Miejskiego w 
Zalewie w terminie do 30 czerwca 2007 roku lub do rąk 
inkasenta a w przypadku powstania obowiązku 
podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego. 
 

§ 4. Inkasentami podatku od posiadania psów na 
terenie miasta Zalewa wyznacza się przewodniczących 
Zarządów Osiedli a na terenie sołectw wyznacza się 
sołtysów. 
 

§ 5. Za pobór podatku od posiadania psów ustala się 
wynagrodzenie wynoszące 10% zainkasowanych kwot, 
płatne w ciągu 14 dni z budŜetu gminy, po uprzednim 
wpłaceniu zainkasowanych kwot podatku. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/395/05 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, 
terminów płatności i sposobu jego pobierania. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Zalewa. 
 

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Piechotka 
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UCHWAŁY Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806 i Nr 153, 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806 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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (jednolity tekst: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska z 
Zalewie, uchwała, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej: 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części,     - 0,56 zł; 
 
  2) od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej,        - 16,00 zł 

 
  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

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

 
  4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnymi,  -          - 8,66 zł; 

 
  5) od budynków lub ich części pozostałych to jest: 
 

- od budynków i domków letniskowych (w tym 
równieŜ postawionych bez zezwolenia),     - 6,23 zł; 

- od garaŜy, budynków gospodarczych murowanych  
i  drewnianych, wiat, szop,  stodół, itp.       - 4,64 zł; 

- od altan ogrodowych ,          - 3,96 zł; 
- w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego .              - 1,06 zł; 

 

  6) od budowli lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej  - 2%.  

 
2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 

od 1 m kw. powierzchni gruntów: 
 
  1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków            - 0,60 zł; 

  
  2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  - 3,65 zł; 
 
  3) od pozostałych, to jest: 
 

a) grunty zajęte pod siedliska         - 0,13 zł; 
b) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

oraz inne tereny zabudowane sklasyfikowane w 
ewidencji gruntów jako „Bi”                        - 0,34 zł; 

c) w tym: od gruntów zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego             - 0,05 zł; 

e) od gruntów nie wymienionych pod lit.a)-c) - 0,14 zł. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/394/05 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2006 rok. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Zalewa. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Piechotka 
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UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,  
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) 
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych 1) (Jednolity tekst: Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Zalewie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych w 
roku 2007 wynoszą rocznie: 
 
  1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 ton i poniŜej 12 ton: 
 

- od 3,5 ton do 5,5 ton                        - 564 zł; 
- powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie  -  802 zł; 
- powyŜej 9 ton                                   - 902 zł; 

 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

Stawka podatku Liczba osi 
Dopuszczalna 

Masa całkowita 
( w tonach) 

Poz. 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 5 
A                                          Dwie osie 

1 12 13 933 987 
2 13 14 959 1016 
3 14 15 1206 1372 
4 15  1238 1411 

B                                          Trzy osie 
1 12 17 1370 1412 
2 17 19 1411 1465 
3 19 21 1480 1522 
4 21 23 1524 1578 
5 23 25 1578 1692 
6 25  1622 1739 

C                                    cztery osie i więcej 
1 12 25 1545 1704 
2 25 27 1589 1754 
3 27 29 1637 1805 
4 29 31 1762 2505 
5 31  1762 2505 

 
  3) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

 
1) od 3.5 tony i poniŜej 6 ton           - 598 ,00 zł; 
2) od 6 ton i poniŜej 12 ton              - 790,00 zł; 

 
  4) od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

Liczba osi i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu pojazdów: 
Ciągnik siodłowy + naczepa, 

Ciągnik balastowy+ przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 

Poz. 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna(osie jezdne) z 
Zawieszeniem 

Pneumatycznym lub 
Zawieszeniem uznanym  

Za równowaŜne 

Inne system 
zawieszania osi 

jezdnych 

1 2 3 4 5 
A                                                  Dwie osie 

1 12 18 878 987 
2 18 25 902 1016 
3 25 31 1425 1865 
4 31  1504 1953 

B                                                Trzy osie 
1 12 40 1327 1836 
2 40  1836 2505 

 
  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 
1) od 7 tom i poniŜej 9 ton      - 454,00 zł; 
2) od 9 ton i poniŜej 12 ton     - 508,00 zł; 

 
  6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów przyczepa 
(naczepa+ pojazd silnikowy) 

(w tonach) 

Stawka podatku 

Poz. 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszania osi 

jezdnych 

1 2 3 4 5 
A                                           Jedna oś 

1 12 18 639 693 
2 18 25 659 711 
3 25  677 735 

B                                            Dwie osie 
1 12 28 799 1228 
2 28 33 821 1261 
3 33 38 905 1372 
4 38  1188 1810 

C                                            Trzy osie 
1 12 38 1206 1316 
2 38  1241 1365 

 
  7) od autobusów o liczbie miejsc: 

1) do 30 miejsc                                     -  902 zł; 
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc     - 1466 zł; 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Zalewa. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z 
mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Piechotka 
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UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 

2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Monitor Polski z 
2006 r. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 
32 zł za 1 q. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Zalewa. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jarosław Piechotka 
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UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Powiatu w Gi Ŝycku 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gi Ŝyckiego. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity -  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: z 2002 r.:  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Powiatu GiŜyckiego (tekst jednolity 
stanowiący załącznik do Obwieszczenia 
Przewodniczącego Rady Powiatu w GiŜycku z dnia  
27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
Statutu Powiatu GiŜyckiego - opubl. Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. Nr 59, poz. 914 z 14.05.2002 r.) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1) w § 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 
„1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 
jednego lub dwóch wiceprzewodniczących 
bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu rady, w 
głosowaniu tajnym.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Lech Mrozinkiewicz 
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UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

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

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

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości: 
 
  1) od budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie 

na potrzeby mieszkalne lub ich części za 1 m2 
powierzchni uŜytkowej - 0,47 zł, 

  2) od budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 

powierzchni uŜytkowej - 14,20 zł, 
  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 

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

działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej - 3,30 zł, 

  5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego za 1 m2 powierzchni - 5,73 zł, 

  6) od budowli - 2%, 
  7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za  
1 m2 powierzchni - 0,62 zł, 

  8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha 
powierzchni - 3,58 zł, 

  9) od pozostałych gruntów w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego za 
1 m2 powierzchni - 0,12 zł. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/154/05 z dnia  

14 grudnia 2005 roku w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości na 2006 rok. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Perlejewski 
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UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

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

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 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 średnią cenę skupu Ŝyta do celów 
wymiaru podatku rolnego 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 
(Monitor Polski Nr 68, poz. 956) z kwoty 35,52 zł za 1 q do 
kwoty 32,00 zł za 1 q. 
 

§ 2. Średnia cena skupu Ŝyta w wysokości 32,00 zł 
będzie stanowiła podstawę do naliczenia podatku rolnego 
na 2007 rok. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Mariusz Perlejewski 
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UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty targowej obowi ązującej w 2007 roku. 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r., z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) i art. 19 pkt 1 lit. „a” i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jedn. Dz. U. .z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 
 
  1) przy sprzedaŜy towarów wyłoŜonych na placu - 6,00 zł, 
  2) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 

wiadra, wózka ręcznego - 6,00 zł, 
  3) przy sprzedaŜy ze stołu - 10,00 zł, 
  4) przy sprzedaŜy z wozu konnego, samochodu 

osobowego, przyczepy do 0,8 t - 15,00 zł; 
  5) przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego, przyczepy 

powyŜej 0,8 t ładowności - 20,00 zł. 
 

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej powierza się Związkowi 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Młynarach. 
 

2. Opłatę targową na podstawie odrębnej umowy za 
pokwitowaniem pobiera inkasent. Inkasent zobowiązany 
jest do cotygodniowego rozliczania się z pobranych opłat. 
 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym 
mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 
50% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/156/05 Rady 
Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej 
obowiązującej w 2006 roku. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Perlejewski 

______________________ 
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/14/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawki podatku od posiadania psów obowi ązujących w 2007 roku. 

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

§ 1. Stawkę roczną podatku od posiadania psów 
ustala się w wysokości 37 złotych od kaŜdego psa. 
 

§ 2. 1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 
dnia 15 czerwca roku podatkowego. W przypadku 
powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w 
ciągu roku podatkowego wysokość podatku ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 
obowiązek podatkowy. 
 

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

§ 3. Wpłaty podatku moŜna dokonywać bezpośrednio w 
kasie Urzędu Miasta i Gminy Młynary lub na rachunek Urzędu 
w BS Malbork O/Młynary 54 8303 1029 0030 0300 0101 0001. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Perlejewski 
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UCHWAŁA Nr III/15/06 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych obowi ązujących w 2007 roku. 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, poz. 128) oraz 
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od 
środków transportowych: 
 
  1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 588,00 zł, 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 924,00 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 1 166,00 zł. 

 
  2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

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

Stawka podatku (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 13 147,00 150,00 
13 14 150,00 412,00 
14 15 412,00 588,00 
15  588,00 1 316,00 

Trzy osie 
12 17 150,00 260,00 
17 19 260,00 532,00 
19 21 532,00 694,00 
21 23 694,00 1 072,00 
23 25 1 072,00 1 660,00 
25  1 103,00 1 660,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 694,00 704,00 
25 27 704,00 1 094,00 
27 29 1 094,00 1 744,00 
29 31 1 744,00 2 527,70 
31  1 792,00 2 527,70 

 
  3) od ciągników siodłowych i balastowych 

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

 
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 1 272,00 zł, 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 397,00 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 1 512,00 zł; 

 
  4) od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub z 
przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia: 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + 

przyczepa 
[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 

Dwie osie 
12 18 42,00 42,00 
18 25 284,00 526,00 
25 31 630,00 1 050,00 
31  1 484,00 1 953,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 366,00 1 892,00 
40  1 892,00 2 404,00 

 
  5) od przyczep i naczep, 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) - 882,00 zł,  

 
  6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyŜszą 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 
[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 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 32,00 32,00 
18 25 210,00 368,00 
25  368,00 630,00 

Dwie osie 
12 28 262,00 368,00 
28 33 682,00 946,00 
33 38 946,00 1 366,00 
38  1 260,00 1 786,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 736,00 1 050,00 
38  1 050,00 1 680,00 

 
  7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
 

a) mniej niŜ 30 miejsc - 914,00 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1 722,00 zł. 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Perlejewski 
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2974 

UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 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 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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.  
Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Dobrym Mieście 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 
terenie miasta i gminy Dobre Miasto w następujących 
wysokościach: 
 
  1) od gruntów: 
 

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni - 3,63 zł, 

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

 
  2) od budynków lub ich części  
 

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni uŜytkowej - 0,53 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, w tym: 

 
- zajętych na cele handlowe o powierzchni 

powyŜej 1.700 m2 od 1 m² powierzchni 
uŜytkowej - 18,60 zł, 

- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej - 5,15 zł, 

- pozostałych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 
16,00 zł. 

 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m² powierzchni uŜytkowej - 8,35 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od  
1 m² powierzchni uŜytkowej - 3,60 zł,      

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 4,35 zł. 
 
     w tej kategorii: 
- od zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej - 2,12 zł, 

- od garaŜy od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 6,08 zł, 
- od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej - 5,15 zł. 
 
  3) od budowli 
 

a) rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz 
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków 1% ich wartości, 

b) nie ujętych w ppkt a 2% ich wartości.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta.  
 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc: 
 
  1) uchwała Nr LII/393/05 Rady Miejskiej w Dobrym 

Mieście z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, 

 
  2) uchwała Nr LXI/458/06 Rady Miejskiej w Dobrym 

Mieście z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr LII/393/05 Rady Miejskiej w Dobrym 
Mieście z dnia 29 listopada 2005 r.  

 
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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2975 

UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r.  

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku r olnego na terenie gminy 

Dobre Miasto oraz zwolnie ń od 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 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. 6 ust. 3 art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się z kwoty 35,52 zł do kwoty 27,88 zł 
średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 r. ustaloną na podstawie Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 r.        
 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku rolnego gospodarstwa 
rolne produkujące Ŝywność ekologiczną.        
 

2. Zwolnienie przyznaje się na wniosek podatnika - 
producenta Ŝywności ekologicznej. 
 

3. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa 
w ust. 1 jest przedłoŜenie waŜnego certyfikatu zgodności z 

ekologicznymi metodami produkcji wydanego przez 
upowaŜnioną jednostkę certyfikującą Ŝywność 
ekologiczną. 
 

4. Zwolnienie od podatku rolnego będzie przysługiwało 
w okresie waŜności certyfikatu. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta.  
 

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc uchwała  
Nr XXXV/229/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 
1 grudnia 2004 r. 
 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście .               
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 

 

 
 
 
 

2976 
UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, 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 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 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Dobrym Mieście 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 
 

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

 
Rok produkcji 

Po 1980 r. Dopuszczalna masa całkowita w 
tonach do 1980 r. 

(w zł) 
zasilane 
gazem 
(w zł) 

zasilane innym 
paliwem (w zł) 

1 2 3 4 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 

650 
1070 
1290 

440 
610 
770 

610 
850 
990 

 
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: 
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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 13 790 1010 
13 14 1010 1230 
14 15 1230 1450 
15 - 1450 2350 

Trzy osie 
12 17 1210 1410 
17 19 1410 1630 
19 21 1630 1860 
21 23 1860 2080 
23 25 2080 2300 
25 - 2300 2420 

Cztery osie i więcej 
12 25 1590 1630 
25 27 1630 1850 
27 29 1850 2080 
29 31 2080 2480 
31 - 2300 2480 

 
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    490 zł, 
 
  b) od 8 ton i poniŜej 12 ton     710 zł. 
 

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

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
2 osie 

12 18 440 770 
18 25 660 1110 
25 31 990 1440 
31 - 1470 1950 

3 osie 
12 40 1630 1740 
40 - 1740 2.527,70 

 
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      340 zł, 
 
  b) od 9 ton i poniŜej 12 ton               440 zł. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego i w zaleŜności od liczby osi 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa (przyczepa 
+ pojazd silnikowy) 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
1 oś 

12 18 230 490 
18 25 330 660 
25 - 490 820 

2 osie 
12 28 700 940 
28 33 990 1260 
33 38 1260 1490 
38 - 1590 1720 

3 osie i więcej 
12 38 1280 1450 
38 - 1600 1900 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

 
  a) mniejszej niŜ 30 miejsc                      790 zł, 
 
  b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1750 zł. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc uchwała 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr LII/398/05 w sprawie 
podatku od środków transportowych. 
 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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2977 

UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwo lnień.   

            
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 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. 19 pkt 1 lit. ”a”, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Dobrym 
Mieście uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w 
następujących wysokościach:              
 
  1) przy sprzedaŜy z ręki - 3,80 zł od osoby,         
 
  2) przy sprzedaŜy ze stoisk stałych (ław) lub punktów 

sprzedaŜy - 10,00 zł od stoiska lub punktu,  
 
  3) przy sprzedaŜy z samochodów o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 

a) do 2,5 tony włącznie - 11,00 zł od jednego 
samochodu, 

b) powyŜej 2,5 tony - 16,50 zł od jednego 
samochodu. 

 
2. Przez sprzedaŜ z ręki rozumie się - sprzedaŜ 

towarów wyeksponowanych maksimum w trzech 
pojemnikach (skrzynka, wiadro, kosz itp.), a zajęta 
powierzchnia nie przekracza 1m².           
 

3. Za stoisko stałe lub punkt sprzedaŜy uwaŜa się 
wydzieloną część powierzchni zajętej na cele sprzedaŜy 
nie przekraczającej 6 m2. 
          

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

             
1. Pobór opłaty targowej powierza się administratorowi 

targowiska.        
 

2. Za pobór opłaty targowej administratorowi 
targowiska przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% 
pobranej opłaty targowej.         
 

§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej: 
 
  1) sprzedaŜ własnych wyrobów artystycznych, 
 
  2) sprzedaŜ z ręki małej ilości mleka, jaj oraz płodów 

rolnych wskazujących na pochodzenie z ogródków 
przydomowych i pracowniczych, 

 
  3) sprzedaŜ na imprezach organizowanych przez Rady 

Osiedli, jednostki organizacyjne gminy oraz inne 
podmioty prowadzące działalność non profit.        

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Dobrego Miasta.  
                

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc uchwała  
Nr XXXV/232/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 
1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.     
 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście .                   
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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2978 

UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej pobor u.              

 
 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 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. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 
2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) oraz Rozporządzenia  
Nr 84 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991 r. w 
sprawie ustalania miejscowości, w których pobiera się 
opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego 
Nr 16, poz. 203), Rada Miejska w Dobrym Mieście 
uchwala, co następuje:     
 

§ 1. 1. Uchwala się opłatę miejscową. Opłata 
miejscowa pobierana jest od osób fizycznych 
przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w 
miejscowości Swobodna.                 
 

2. Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:              
 
  a) od dzieci i uczącej się młodzieŜy                     - 0,84 zł,   
 
  b) od pozostałych osób                                        - 1,68 zł.           
 

§ 2. Opłata miejscowa pobierana będzie w okresie 
sezonu turystycznego, którego czas trwania ustala się na 
okres od 15 maja do 30 września kaŜdego roku 
kalendarzowego.           
 

§ 3. Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa 
dokonuje:                    

 
  1) Przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy 

w Swobodnej od osób przebywających na terenie 
Ośrodka;                

 
  2) Sołtys wsi Swobodna od osób:                   
 

a) przebywających na polu namiotowym,           
b) korzystających z kwater prywatnych.            

                                                          
§ 4. Opłata miejscowa pobierana jest za kaŜdy dzień 

pobytu w miejscowości Swobodna. 
            

§ 5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej 
opłaty miejscowej.                         
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta.           
 

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc uchwała  
Nr XXXV/233/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 
1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej.          
                

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.                   
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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2979 

UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawki podatku od posiadania psów, zasad pobo ru oraz zwolnie ń. 

            
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 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 (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Podatnikami podatku od posiadania psów są 
osoby fizyczne posiadające psy.         
 

§ 2. Stawka roczna podatku od posiadania psów 
wynosi 37,30 zł. za jednego psa.          
 

§ 3. Obowiązek podatkowy w podatku od posiadania 
psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały 
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
 

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

§ 5. 1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w 
terminie do dnia 31 maja kaŜdego roku lub w ciągu 14 dni 
od daty powstania obowiązku podatkowego. 
        

2. Przepisy w sprawach wymiaru, poboru i egzekucji 
zobowiązań podatkowych mają zastosowanie do wymiaru, 
poboru i egzekucji podatku od posiadania psów.  
   

3. Posiadacze psów zamieszkujący:       
 

  1) na terenie miasta wpłacają naleŜny podatek w 
jednostkach administrujących zasobami 
mieszkaniowymi takich jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Pewność”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agros”, 
Zakład Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście lub 
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrym 
Mieście, 

 
  2) na terenie wsi wpłacają naleŜny podatek do rąk 

sołtysa bądź na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Dobrym Mieście.         

 
4. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom 

wymienionym w § 5 ust. 3 przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości 10% sumy zainkasowanego podatku.      
 

§ 6. Podatku od posiadania psów nie pobiera się:      
 
  1) z tytułu posiadania psów w wieku do 8 tygodni.     
       

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

§ 8. Z dniem 31 grudnia 2006 r. traci moc uchwała  
Nr XXXV/231/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 
1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 
 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy 
od roku podatkowego 2007. 
 

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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2980 

UCHWAŁA Nr III/15/06 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwal ę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniona uchwał ą 

Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia  wzorów informacji i 

deklaracji na podatek od nieruchomo ści, podatek rolny oraz podatek le śny. 

 
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 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. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Dobrym Mieście 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w 
Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. zmienionej 
uchwałą Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z 
dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów 
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny oraz podatek leśny, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. W ust. 1 załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

2. W ust. 2 załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dobrego Miasta. 
 

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

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Małgorzata Łańko 
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1.NumerIdentyfikacji Podatkowej składającego informację 
   ............................................................... 
2. Numer Identyfikacji Podatkowej współmałŜonka/współwłaściciela 
.................................................................. 

                                                       Załącznik Nr 1 
                                                       do uchwały Nr III/15/06 
                                                       Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
                                                        z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 
IN - 1                   INFORMACJA W SPRAWIE PODAT KU OD NIERUCHOMOŚCI 
                           
                                                         Data nabycia …………………… 
 
Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.  

Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
Składający:               Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami 
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich 
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania:      W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego. 

Miejsce składania:     Burmistrz Dobrego Miasta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
 3. Burmistrz Dobrego Miasta 

    11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO INFORMACJĘ  
 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA 
 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)       *niepotrzebne skreślić 

        � 1. właściciel, uŜytkownik lub posiadacz*       � 2. współwłaściciel, współuŜytkownik lub współposiadacz*                                       
 5. Nazwisko 

 
Pierwsze imię 
 

Drugie imię  
 

 6. Imię ojca   Imię matki 
 

Numer PESEL 
 

 7. Identyfikator REGON 
 

PKD lub EKD 
 

Wielkość przedsiębiorcy 
 

B.1 A DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁśONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 
 

8. Nazwisko 
 

Pierwsze imię 
 

Drugie imię 
 

 
 

9. Imię ojca 
 

Imię matki   
 

Numer PESEL 
 

 
 

10. Identyfikator REGON     
 

PKD lub EKD 
 

Wielkość przedsiębiorcy 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

B.2 A ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁśONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 
 

20. Kraj 
 

21. Województwo 
 

22. Powiat 
 

 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 
 

25. Numer domu/ Numer lokalu   
 

 
 

26. Miejscowość 
 

27. Kod pocztowy 
 

28. Poczta   
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI 
 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

                          � 1. pierwsza informacja                                                � 2. korekta informacji  

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D. 1 A  DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW 
 
Miejsce połoŜenia I 

obręb 
Powierzchnia Forma władania Nr działki Nr KW i nazwa Sądu Identyfikator działki 
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D.1 AA  DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW 
Miejsce 

połoŜenia i obręb Powierzchnia Forma 
władania 

Nr 
działki 

Nr KW 
i nazwa Sądu 

Identyfikator 
budynku lub lokalu 

 
 
 
 

     

D.1 B POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

18. 
 
.................................................................... m2 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

19. 
.................................................................... ha 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego 

20. 
 
.................................................................... m2 

D.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych  

   (jedyne źródło energii dla celów grzewczych - prąd 
elektryczny, gaz lub olej opalowy) 

21. 
.................................................................... m2 

Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe. 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej w 50%, a jeŜeli wysokość 
jest mniejsza niŜ 1,40 m powierzchnię tę pomija się, zaś powierzchnię o wysokości powyŜej 2,20 m przyjmuje się w 100%. 
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej ,w tym: 

    - zajętych na cele handlowe o powierzchni powyŜej   
      1.700m2 
    - zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
 
    - pozostałych 

23. 
 
 
………………............................................... m2 

 
.………………………………………………….m2 
 
…………………………………………………..m2 

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

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

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług medycznych  

25. 
...................................................................... m2 

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego, w tej kategorii: 

- od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

 -  od garaŜy  
  

-  od budynków letniskowych 

26. 
..................................................................... m2 

 
………………………………….……………… m2 

 
 
…………………………………………………. m2 

 

…………………………………………………. m2 
D.3 BUDOWLE 
 1. od budowli 

  a)rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz 
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

 
  b) nie ujęte w ppkt a 

27. 
..................................................................,....... 
 
28. 
..................................................................,....... 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONY CH 
          
 a) nieuŜytki (art. 7 ust. 1 pkt 10)                pow. w m2  .....................        stawka w zł.   ...............,................... 
             
 b) pow. budynku ……….…………… pow. gruntu ….……………… obręb ………………… wartość budowli …………........ 
      
     Nr działki ……………………. nazwa Sądu …………………………………………………. Nr KW …………………………… 
 
    miejsce połoŜenia ……………………………………… ….forma władania……………………………..……………................ 
 
    podstawa prawna (podać odpowiedni art. §, ust. z ustawy lub uchwały) ..……………………………………………………. 
 
 c) pow. budynku ……….…………… pow. gruntu …….……………… obręb ……………… wartość budowli ...…………….. 
      
     Nr działki ……………………. nazwa Sądu ………………………………………………. Nr KW…………....………………… 
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    miejsce połoŜenia ……………………………………… …. forma władania ..…………………………..……………………… 
 
    podstawa prawna (podać odpowiedni art. §, ust. z ustawy lub uchwały) ..…………………………………………………… 
 
 d) pow. budynku ….…………… pow. gruntu ………….……………… obręb ……………… wartość budowli …………….... 
      
     Nr działki ……………………. nazwa Sądu ………………………………………………… Nr KW …………………………... 
 
    miejsce połoŜenia ……………………………………… …. forma władania ……………………………..………………......... 
 
    podstawa prawna (podać odpowiedni art. §, ust. z ustawy lub uchwały) ……………………………………………….......... 

F. INFORMACJA: 
1. Data rozpoczęcia/zakończenia działalności gospodarczej………………………………………….. 
 
2. Data zakończenia budowy albo rozpoczęcia uŜytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym  
    wykończeniem……………………………… 
 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO 
    Oświadczam, Ŝe znane mi s ą przepisy kodeksu karnego skarbowego dotycz ące odpowiedzialno ści za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ścią  
 29. Podpis składającego informację 

 
 30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 31. Uwagi organu podatkowego 

 
 32. Identyfikator przyjmującego formularz 

 
33. Podpis przyjmującego formularz 

 
 
 
 

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
.............................................................................................. 

                                                     Załącznik Nr 2 
                                                     do uchwały Nr III/15/06    
                                                     Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 
                                                     z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 
DN - 1                     DEKLARACJA NA PODATEK OD  NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
Składający:             Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla 
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem 
osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania:   Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

Miejsce Składania: Burmistrz Dobrego Miasta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3. Burmistrz Dobrego Miasta 

     11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14   
B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

   � 1. osoba fizyczna          �  2. osoba prawna      � 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca  
                                                                                                             osobowości prawnej 
    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 
na 

2. Rok 
 
.....................................
... 
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 5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel                       � 2. współwłaściciel                � 3. inne                            

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 
 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

 

9.PKD lub EKD 10.Wielkość przedsiębiorcy 
 

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

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16.Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI  
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)   

           � 1. deklaracja roczna                      � 2. korekta deklaracji rocznej  (od miesiąca…………..….. rok …………) 
 
(podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 
ustawy ordynacja podatkowa) 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D 1. A DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW 

Miejsce 
połoŜenia i 

obręb 
Powierzchnia Forma 

władania Nr działki Nr KW i nazwa Sądu Identyfikator 
działki 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

D1.AA  DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW  
Miejsce 

połoŜenia i 
obręb 

Powierzchnia Forma 
władania 

Nr działki Nr KW i nazwa Sądu 
Identyfikator 
budynku lub 

lokalu 

 

 
 

     
 

 Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikaj ąca z 

Uchwały Rady 
Miejskiej 
w zł,gr 

Kwota podatku 
w zł,gr 

D.1 B POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21. 
 
................... m2 

22. 
 
.................,....... 

23. 
 
.................,....... 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych 

24. 
.................... ha 

25. 
.................,....... 

26. 
.................,....... 

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego 

27. 
 
................... m2 

28. 
 
.................,....... 

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

D.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych  30.  

................... m2 
31. 
.................,....... 

32. 
.................,....... 

* Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian 
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwaŜa 
się równieŜ garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe. 
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej w 50%, a 
jeŜeli wysokość jest mniejsza niŜ 1,40 m powierzchnię tę pomija się, zaś powierzchnię o wysokości powyŜej 2,20 m 
przyjmuje się Gruntów 100%.  
 
 

2. związanych pozostałych prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w 
tym): 

    - zajętych na cele handlowe o pow. powyŜej 1.700 m2 
 

33. 
 
 

 

……………m2 
 

34. 
 
 
 
…………..,…… 
 

35. 
 
 
 
…………..,…... 
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    - zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
 
    - pozostałych 

…………….m2 
 
…………….m2 

…………..,…… 
 
…………..,…… 

………. …,…… 
 
………….,…… 

 
 

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

36. 
................... m2 

37. 
.................,....... 

38. 
.................,....... 

 
 

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług medycznych 

39. 
................... m2 

40. 
.................,....... 

41. 
.................,....... 

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego, w tej kategorii: 

 - od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

  -od garaŜy  
 
 - od budynków letniskowych 

42. 
................... m2 

 

 

…………….m2 

 

…………….m2 
 
…………….m2 

43. 
..............,....... 
 
 
………..,…. 
 
.............,…… 
 
………..,…. 

44. 
.............,....... 
 
 
……….,…… 
 
………..,…. 
 
………..,…. 

D.3 BUDOWLE 
 1. od budowli 

    a) rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz 
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

     
 b) nie ujęte w ppkt. a 

45. 
..................,....... 
 
48. 
................,....... 

46. 
1% ich wartości 

 
49. 
 2% ich wartości 

47. 
.................,....... 
 
50. 
............,....... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku zaokrąglona do pełnych złotych 

Suma kwot z kol. D 
51. 
......................... 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH 
  
a) pow. budynku …………………. pow. gruntu …………………….. wartość budowli ….…………………. obręb ……………… 
 
   Nr działki ………………………. nazwa Sądu …………………………………………….…… Nr KW …………………………… 
 
   miejsce połoŜenia ………………………………………….. forma władania ……………………………………………………… 
 
  podstawa prawna (podać odpowiedni art. §., ust. z ustawy lub uchwały)……………………….………………………………………….. 
 
b) pow. budynku ……………………. pow. gruntu ………………….. wartość budowli .…………………. obręb ……………..… 
 
   Nr działki ………………………. nazwa Sądu …………………………………….………… Nr KW ....…………………………… 
 
   miejsce połoŜenia ……………………………………………. forma władania .......………………………………………………... 
 
   podstawa prawna (podać odpowiedni art. §., ust. z ustawy lub uchwały)……………………….………………………………………..... 
 
c) pow. budynku ………………………. pow. gruntu ……………………. wartość budowli .…………………. obręb …………… 
 
   Nr działki ………………………. nazwa Sądu …………………………………………….………… Nr KW ………………………. 
 
   miejsce połoŜenia …………………………………………… forma władania …………………………………………………….... 
 
   podstawa prawna(podać odpowiedni art. §, ust. z ustawy lub uchwały)……………………….………………………………………….. 
W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 1991 r. 
Nr 36, poz. 161 ze zm.) 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO 
    Oświadczam, Ŝe znane mi s ą przepisy kodeksu karnego skarbowego dotycz ące odpowiedzialno ści za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywisto ścią  
 52. Imię 

 
53. Nazwisko 

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

 

56. Numer telefonu 
 

57.Numer fax 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 58. Identyfikator przyjmującego formularz 

 
59. Podpis przyjmującego formularz 
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2981 

UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2007 roku. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z 
przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. 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) art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku,  
Nr 121, poz. 844 ze zmianami: Dz. U. 2005, Nr 143,  
poz. 1199) Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od 
nieruchomości na rok 2007 w następującej wysokości: 
 

1. Od budynków lub ich części: 
 
  a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

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

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

organizacje poŜytku publicznego - 3,50 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, w tym: 
- garaŜy 6,17 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

 
2. Od gruntów: 

 
  a) związanych z prowadzeniem działalności 

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

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

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 
powierzchni. 

 
3. Od budowli - 2% ich wartości. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/73/05 Rady Miejskiej 

Gminy Frombork z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2006 r. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem publikacji jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 

Bogdan Jussis 
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2982 

UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatno ści, sposobów jej poboru, inkasentów 

oraz okre ślenie wysoko ści wynagrodzenia za inkaso w 2007 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z 

przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 126) art. 17 i art. 19 pkt 1 lit b) oraz 
pkt 2 art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844) Rada 
Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej 
od osób fizycznych przebywających dłuŜej niŜ jedną dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych oraz w celach 
szkoleniowych w mieście Frombork w wysokości: 
 
  a) 1,70 zł od wszystkich osób dorosłych, 
 
  b) 0,85 zł od dzieci i uczącej się młodzieŜy, nie 

przebywających w zorganizowanych grupach. 
 

2. Opłatę miejscową pobiera się przez cały rok. 
 

§ 2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 
inkasa przy zameldowaniu w terminie jednej doby po 
przybyciu do Fromborka. Inkasentami są osoby 
zarządzające lub będące właścicielami hoteli, domów 

wczasowych, kwater prywatnych, schronisk 
młodzieŜowych, campingów, pensjonatów.  
 

§ 3. Inkasenci wymienieni w postanowieniu § 2 
uchwały pobierają opłatę miejscową w wysokości 
określonej w postanowieniu § 1 uchwały za taką liczbę dni 
pobytu jaką podaje zgłaszający się na pobyt czasowy. W 
razie przedłuŜenia pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się 
po przedłuŜeniu pobytu. Inkasentom opłaty miejscowej 
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% pobranych i 
terminowo odprowadzonych kwot. 
 

§ 4. Inkasenci pobierający opłatę miejscową 
odprowadzają ją kwartalnie w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę, na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Frombork 
numer 93 8313 0009 0060 0170 2000 0010. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/74/05 Rady Miejskiej 
Gminy Frombork z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów 
płatności, zwolnień od opłaty, sposobów jej poboru, 
inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w 2006 r. 
  

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem publikacji jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 
Bogdan Jussis 

 
 
 

2983 

UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatno ści oraz sposobu jej poboru w 2007 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z 

przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 17 i art. 19 pkt 1 lit b) oraz 
pkt 2 art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) Rada 
Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą: 

 
Stawki opłaty targowej 

Nazwa punktu W pozostałe 
dni 

W dniu 
15.08.2007 r. 

Przy sprzedaŜy z ręki 9,00 20,00 
Przy sprzedaŜy z wozu konnego 14,00 60,00 
Przy sprzedaŜy z przyczepy ciągnika 
rolniczego 

14,00 60,00 

Przy sprzedaŜy z samochodu osobowego 14,00 60,00 
Przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego 14,00 60,00 
Od innych powierzchni (łóŜko, budka, 
namiot, stół, skrzynka, kosz itp.) 

9,00 35,00 
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§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa. Inkasentami opłaty są pracownicy Urzędu Miasta i 
Gminy Frombork we Fromborku: Bogusław Zych, Zenon 
Niedzwiecki, ElŜbieta Falińska, Urszula Gajowniczek. 
 

2. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na 
targowisku. 
 

3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie 
urzędowe wydane przez inkasenta. 
 

4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień 
dokonywania sprzedaŜy na targowisku. Inkasenci 
wymienieni w postanowieniu § 2 pkt 1 są odpowiedzialni 
za prawidłowe pobieranie opłaty i przekazywanie jej do 

kasy Urzędu Miasta i Gminy Frombork w dniu jej poboru, 
a w przypadku jej poboru w dniu wolnym od pracy w 
pierwszym dniu roboczym. 
 

§ 3. Traci moc uchwała X/76/05 z dnia 7 grudnia  
2005 r. Rady Miejskiej Gminy Frombork w sprawie stawek 
opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej 
poboru w 2006 r. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem publikacji jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 
Bogdan Jussis 

 
 
 

2984 

UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z 
przepisem art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  
poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 969) Rada Miejska 
Gminy Frombork uchwala, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku ogłoszoną w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny 
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. 
(M. P. Nr 74, poz. 745) do kwoty 30,00 zł za 1 q, która 
stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 
Bogdan Jussis 

 
 

2985 

UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 

ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, zmiany: 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. 1769 z 2005 r., Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) 
art. 10 ust. 1 art. 12 ust. 4 art. 12b oraz art. 20 ust. 1 i  
ust. 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: z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) - 
Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych na 2007 rok w wysokości: 
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
 
  - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -     662,29 
  - powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie -      1.103,81   
  - powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton -            1.324,57 
 

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

dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mnie 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 1450 1480 
13 14 1460 1490 
14 15 1470 1500 
15  1480 1510 

TRZY OSIE 
12 17 1470 1500 
17 19 1730 1740 
19 21 1750 1760 
21 23 1770 1780 
23 25 1800 1810 
25  1810 1820 

CZTERY OSIE I WIECEJ 
12 25 1790 1800 
25 27 1940 1950 
27 29 1990 2000 
29 31 2040 2400 
31  2140 2410 

 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub 
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów - od 3,5 tony i poniŜej 12 ton   1.545,33 
 

4. Od ciągnika i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą 
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik 
siodłowy +naczepa, 
ciągnik balastowy 

+naczepa (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 1490 1510 
18 25 1800 1820 
25 31 1840 1850 
31  1850 1860 

TRZY OSIE 
12 40 1830 1840 
40  1920 2390 

 
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą: 

Od 7 ton do poniŜej 12 ton   1.324,57 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/ 
przyczepa + pojazd  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mnie 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

JEDNA OŚ 
12 18 280 300 
18 25 340 360 
25  360 600 

DWIE OSIE 
12 28 340 520 
28 33 660 920 
33 38 920 1400 
38  1240 1840 

TRZY OSIE 
12 38 720 1020 
38  1020 1400 

 
7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
 
  - mniej niŜ 30 miejsc                      -    1.545,33 
  - równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc -      1.953,72 
 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków 
transportowych środki transportowe przeznaczone do 
przewozu uczniów do szkół. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/79/05 Rady Miejskiej 
Gminy Frombork z dnia 7grudnia 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w 2006 roku. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem publikacji jej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 
Bogdan Jussis 
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UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dywity: 
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i  
budynków - 0,66 zł/m2; 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,25 zł/m2; 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych: 
- dla gospodarstw rolnych - 0,48 zł/m2; 
- dla pozostałych -  0,57 zł/m2; 

 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 16,58 zł/m2; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,00 zł/m2; 

d) zajętych na prowadzenie działalności  
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,75 zł/m2; 

e) pozostałych: 
 

- rekreacyjnych - 6,23 zł/m2; 
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 5,50 zł/m2; 

 
  3) od budowli - 2% ich wartości. 
 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
 
  1) budynki, grunty i budowle zajęte i wykorzystywane na 

potrzeby działalności kulturalnej i sportowej 
mieszkańców oraz wykorzystywane do ochrony 
przeciwpoŜarowej; 

 
  2) grunty wymienione w § 1 pkt 1 lit.c) sklasyfikowane 

jako drogi, słuŜące do dojazdu do gospodarstw 
rolnych; 

 
  3) budynki określone w § 1 pkt 2 lit. e, tiret drugie, z 

wyjątkiem budynków zajmowanych na działalność 
gospodarczą, stanowiące własność (współwłasność) 
osób fizycznych, których wyłącznym źródłem 
utrzymania podatnika i jego małŜonka jest emerytura 
lub renta; 

 
  4) strychy oraz piwnice z wyłączeniem powierzchni 

adaptowanach na cele mieszkalne lub związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej wymienione 
w § 1 pkt 2. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Dywity. 
              
 § 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/200/05 Rady Gminy 
Dywity z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od 
nieruchomości. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska  
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UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

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

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

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie gminy Dywity w 
wysokości: 
 

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

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu Stawka (w złotych) 
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 556,00 

PowyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 927,00 
PowyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton 1112,00 

 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
                      

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 
2 
2 

12 ton - do 15 ton włącznie 
powyŜej 15 ton 

1442,00 
1905,00 

3 
3 

12 ton - do 23 ton włącznie 
powyŜej 23 ton 

1493,00 
1905,00 

4 i powyŜej 
4 i powyŜej 

od 12 ton do 29 ton włącznie 
powyŜej 29 ton 

2060,00 
2505,00 

  
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 

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

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 
Od 3,5 tony do 6,0 tony włącznie 1133,00 

PowyŜej 6,0 tony do 12,0 ton 1339,00 
  

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: 
                      
 
 
 
 
 
 

Liczba 
osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu: masa własna 
ciągnika siodłowego + dopuszczalna masa całkowita 
naczepy lub masa całkowita ciągnika balastowego + 

dopuszczalna masa całkowita przyczepy 

Stawka 
podatku 

2 
2 

12 ton do 31 ton włącznie 
powyŜej 31 ton 

1442,00 
1936,00 

3 
3 

12 ton do 40 ton włącznie 
powyŜej 40 ton 

1775,00 
2505,00 

 
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 pojazdów Stawka podatku 
Od 7 ton i poniŜej 12 ton 1030,00 

 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów Stawka podatku 
Od 12 ton włącznie do 25 ton włącznie 1133,00 

PowyŜej 25 ton do 36 ton włącznie 1330,00 
PowyŜej 36 ton 1751,00 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

 
Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku 

Mniej niŜ 30 miejsc 1184,00 
30 miejsc i więcej 1442,00 

 
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków 

transportowych: Autobusy słuŜące wyłącznie do przewozu 
dzieci do szkół. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dywity. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/201/05 Rady Gminy 
Dywity z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od 
środków transportu.                
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 
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UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 18 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 

2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (MP Nr 74,  
poz. 745) z kwoty 35.52 zł za 1 q do kwoty 29 zł za 1q. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dywity. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska 

 

 

2989 

UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Gminy Dywity 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.  
 

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. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 14 pkt 1-3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Dywitach 
 

1. Określa wysokość stawek podatku od posiadania psów. 
 

2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 
płatności podatku od posiadania psów. 
 

3. Zarządza pobór podatku od posiadania psów w 
drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności oraz 
wynagrodzenie za inkaso. 
 

§ 2. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psa w wysokości: 40 zł od jednego psa. 
 

§ 3. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez 
wezwania podatkowego do dnia 15 marca kaŜdego roku 
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku 
podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania 
lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku 
podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 
 

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

§ 4. 1. Wpłaty podatku moŜna dokonywać na konto 
Urzędu Gminy w Dywitach. 
 

2. Pobór podatku następuje w drodze inkasa. 
Inkasentami są sołtysi Gminy Dywity. 
  

§ 5. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być 
przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 15 dnia 
miesiąca następnego. 
 

§ 6. Za pobór podatku od posiadania psów przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej kwoty. 
 

§ 7. Zwalnia się z podatku z tytułu posiadania psów 
utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - 
po trzy psy na kaŜde gospodarstwo. 
 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXI/202/05 z dnia 2 grudnia 
2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów. 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dywity. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Dywity 
Renata Kaszubska

 


