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3005 

UCHWAŁA Nr IV/15/06 

Rady Gminy Ełk 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr VII/44/03 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie gospodarowania 

nieruchomo ściami stanowi ącymi własno ść gminy Ełk. 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŜn. 
zmian.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. § 1 ust. 7 uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy Ełk z 
dnia 29 kwietnia 2003 r. otrzymuje brzmienie:  
"§ 1 ust. 7. PowyŜsze bonifikaty obowiązują do dnia 31 
grudnia 2007 roku. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Ełk. 
 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Ełk 
ElŜbieta Truszkowska 
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3006 

UCHWAŁA Nr III/35/06 

Sejmiku Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 12 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie przyst ąpienia do opracowania strategii informatyzacji woje wództwa warmi ńsko-mazurskiego 

 na lata 2007-2015. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 2 w zw. z art. 11 i art. 12 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 
dąŜąc do realizacji strategii rozwoju województwa, 
przyjętej uchwałą Nr XVIII/272/00 Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2000 r., uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Przystępuje się do opracowania „Strategii 
informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego na 
lata 2007-2015", która określi uwarunkowania, cele i 
kierunki rozwoju. 
 

§ 2. Celem strategii informatyzacji województwa 
warmińsko-mazurskiego jest tworzenie konkurencyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości Ŝycia 
mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w 
zakresie: 
 
  - powszechności dostępu do treści i usług 

udostępnianych elektronicznie,  
 
  - tworzenia wartościowej oferty treści i usług dostępnych 

w internecie,  
 
  - zdolności ich wykorzystania. 
 

§ 3. Strategia informatyzacji województwa warmińsko-
mazurskiego zostanie sformułowana przy udziale 

ekspertów zewnętrznych oraz zaangaŜowaniu 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych i 
społecznych województwa (metodą ekspercko-
społeczną). 
 

§ 4. 1. Zarząd Województwa powoła Radę 
Programową, jako organ o charakterze opiniodawczym.  
 

2. Ustala się: 
 
  a) harmonogram prac opracowania strategii, obejmujący 

terminarz i plan pracy - załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

 
  b) plan konsultacji procesu planowania strategicznego - 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-mazurskiego 

Miron Sycz 
 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/35/06 
Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

Plan pracy 
Strategia informatyzacji województwa warmi ńsko-mazurskiego na lata 2007 - 2015 

 
Lp Etapy Termin realizacji do: Jednostka wykonawcza 
I Wybór konsultanta 31.01.2007 Zarząd Województwa 
II Określenie głównych obszarów strategii, 

ustalenie metodologii, 
31.03.2007 Rada Programowa 

III Diagnoza i analiza w głównych obszarach 
strategii (inwentaryzacja) 

30.04.2007 Eksperci, urzędnicy samorządowi 

IV Ustalenie celów i działań w głównych obszarach 
strategii 

30.05.2007 Grupy robocze 

V Zatwierdzenie wyników prac 15.06.2007 Zarząd Województwa 
VI Wstępna wersja dokumentu strategii 30.06.2007 Zespół redakcyjny (urzędnicy, eksperci, 

konsultanci) 
VII Konsultacje dokumentu strategii 31.08.2007 Departament Infrastruktury i Geodezji 
VIII Ostateczna wersja strategii 30.09.2007 Zespół Redakcyjny (urzędnicy, eksperci, 

konsultanci), Rada Programowa, Sejmik 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

IX Monitorowanie i wdraŜanie  Zarząd Województwa 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr III/35/06 
Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

 
Plan konsultacji 

w procesie budowy strategii informatyzacji wojewódz twa warmi ńsko-mazurskiego na lata 2007 - 2015 
 

Lp Etap prac Uczestnicy procesu 
konsultacyjnego 

ZaangaŜowanie 

1 I. Wybór konsultanta 
II. Określenie głównych obszarów strategii, ustalenie 
metodologii. 

- władze samorządowe  
- organizacje biznesu  
- uczelnie wyŜsze  
- organizacje NGO  
- inni partnerzy społeczni 

- aktywne zaangaŜowanie 
poprzez stworzenie Rady 
Programowej  

- dyskusja na temat wszystkich 
aspektów tworzonego 
dokumentu  

- akcja promocyjna o 
przystąpieniu do 
opracowywania strategii 

2 III. Diagnoza i analiza w głównych obszarach strategii 
(inwentaryzacja) 

- władze samorządowe  
- partnerzy biznesowi 

- ustalenie stanu infrastruktury 
technicznej, określenie 
potrzeb 

3 IV. Ustalenie celów i działań w głównych obszarach 
strategii 

- władze samorządowe  
- organizacje biznesu  
- uczelnie wyŜsze  
- organizacje NGO  
- inni partnerzy społeczni 

- pełne zaangaŜowanie w 
konkretnych obszarach  

- negocjacje konkretnych 
problemów  

- osiągnięcie konsensusu nt. 
celów i działań 

4 V. Zatwierdzenie wyników prac - Rada Programowa  
- Zarząd Województwa 

- ewentualne uzupełnienie 
celów i działań strategii 

5 VI. Konsultacje wstępnej wersji strategii - uczestnicy z poz. 1  
- mieszkańcy regionu 

- dystrybucja dokumentu  
- spotkania o charakterze 
publicznym 

- kampania informacyjna w 
mediach 

- uzgodnienia z sektorowymi 
strategiami krajowymi  

- sformułowanie uwag, 
wniosków, opinii 

6 VII. Ostateczna wersja strategii - Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

- przyjęcie uchwały 

 
 

3007 

UCHWAŁA Nr III/6/06 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

z dnia 14 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 jedn.:  
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru 
podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (MP Nr 74, poz. 745) 
z kwoty 35.52 zł za 1 dt do kwoty 30.00 zł za dt. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Białej Piskiej. 
  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kazimierz Sobolewski 
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3008 

UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

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

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

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od 
nieruchomości: 
 

1. Od gruntów: 
 
  a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,41 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych - 2,95 zł od 1 ha powierzchni, 
 
  c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego - 0,34 zł od  
1 m2 powierzchni, w tym: 

 
- tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B - 

0,10 zł od 1 m2 powierzchni, 
 
  d) letniskowo-rekreacyjnych - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. 
 

2. Od budynków lub ich części: 
 
  a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
 
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,22 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 
5,30 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,14 zł 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego - 2,95 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, w tym: 

 
- od budynków gospodarczych lub ich części, nie 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191,  
poz. 1412) - 1,59 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

- garaŜy - 3,64 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
- letniskowo-rekreacyjnych - 4,32 zł od 1 m2 

powierzchni uŜytkowej. 
 

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Białej Piskiej. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/362/05 Rady 
Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. 
Nr 4, poz. 96). 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kazimierz Sobolewski 
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3009 

UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

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 (j.t. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337) art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Białej Piskiej 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Podatek od środków transportowych od 

samochodu cięŜarowego wynosi rocznie: 
 
  1) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 

tony włącznie - 427 zł; 
 
  2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 5,5 tony do 

9 ton włącznie - 635 zł; 
 
  3) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 9 ton i 

poniŜej 12 ton - 791 zł; 
 
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna masa 
całkowita (w 

tonach) 

STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Nie 
mniej niŜ 

Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub z 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne) 

Inne 
systemy 

zawieszania 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
DWIE OSIE 

12 13 531 zł 551 zł 
13 14 635 zł 655 zł 
14 15 749 zł 769 zł 
15  811 zł 1303 zł 

TRZY OSIE 
12 17 531 zł 635 zł 
17 19 635 zł 749 zł 
19 21 707 zł 811 zł 
21 23 749 zł 1054 zł 
23 25 1054 zł 1639 zł 
25  1054 zł 1639 zł 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 853 zł 915 zł 
25 27 915 zł 1084 zł 
27 29 1084 zł 1720 zł 
29 31 1720 zł 2494 zł 
31  1720 zł 2494 zł 

 
 
 
 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub 
naczepą stawka podatku od środków transportowych 
wynosi rocznie: 
 
  1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 957 zł. 
 
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub 
naczepą 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 od środków transportowych 
wynoszą rocznie: 
 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 

siodłowy plus naczepa, 
ciągnik balastowy plus 
przyczepa (w tonach) 

STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub z 
zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne) 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
DWIE OSIE 

12 18 635 zł 749 zł 
18 25 749 zł 853 zł 
25 31 853 zł 958 zł 
31  1469 zł 1950 zł 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 40 1297 zł 1791 zł 
40  1792 zł 2520 zł 

 
5. Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, posiadający łącznie z 
pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą: 
 
  a) od 7 ton i poniŜej 12 ton stawka podatku wynosi 

rocznie - 260 zł. 
 
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z 

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

dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

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

STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub z 
zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne) 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
JEDNA OŚ 

12 18 218 zł 322 zł 
18 25 322 zł 426 zł 
25  426 zł 584 zł 

DWIE OSIE 
12 28 530 zł 635 zł 
28 33 639 zł 884 zł 
33 38 884 zł 1344 zł 
38  1195 zł 1767 zł 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 38 853 zł 980 zł 
38  1060 zł 1333 zł 

 

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie: 
 
  1) mniej niŜ 30 miejsc - 749 zł, 
 
  2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1383 zł. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Białej Piskiej. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/360/05 Rady Miejskiej 
w Białej Piskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych i 
zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z 2005 r. Nr 4, poz. 95). 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kazimierz Sobolewski 

 

 
 
 

3010 

UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

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

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

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

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości 20.00 zł za kaŜdego psa. 
 

§ 2. Pobór podatku od posiadania psów następuje w 
drodze inkasa. 
 

§ 3. 1. Na inkasentów podatku od psów wyznacza się: 
 
  1) na terenie wiejskim - sołtysów w obrębie ich sołectw, 
 
  2) w mieście - administratorów zasobów mieszkaniowych. 
 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od 
posiadania psów w wysokości 40% zainkasowanej kwoty 
wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Białej 
Piskiej. 
 

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

2. Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów 
inkasenci wpłacają bezpośrednio na konto Urzędu lub za 
pośrednictwem poczty w terminie do 5 dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu pierwszego kwartału roku 
podatkowego, w którym pobrano podatek. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Białej Piskiej. 
 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/252/04 Rady Miejskiej 
w Białej Piskiej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. 
Nr 190, poz. 2693). 
                

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Adam Kazimierz Sobolewski 
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3011 

UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Gminy Działdowo 

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 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, Nr 80 z 2003 r. poz. 717 i Dz. U. Nr 162,  
poz. 1568, Nr 102 z 2004 r. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz 
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje:   
                                                    

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą 
rocznie: 
 
  1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  
0,55 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
  2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,55 zł od 1 ha 
powierzchni, 

 
  3) od gruntów pozostałych w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 
0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
  4) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,53 zł od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
 
  5) od budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

 
  6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m2 

powierzchni uŜytkowej, 
 
  7) od budynków zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 3,65 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  8) od budynków lub ich części związanych z usługami w 

rolnictwie, zajętych na garaŜowanie maszyn 

rolniczych, z wyjątkiem ciągników, przyczep i naczep - 
9,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  9) od budynków pozostałych w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 
4,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, w tym: 

 
a) od budynków gospodarczych uŜytkowanych przez 

emerytów i rencistów z tytułu przekazania 
gospodarstwa rolnego na skarb państwa - 1,00 zł 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

b) od budynków gospodarczych uŜytkowanych przez 
pozostałych emerytów i rencistów - 3,10 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej. 

 
  10) od budowli - 2% ich wartości.         
 

§ 2. Zwalnia się od podatku określonego w § 1 
uchwały nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
działalności kulturalnej mieszkańców, wykorzystywane do 
ochrony przeciwpoŜarowej, budynki i grunty związane z 
oczyszczalnią ścieków oraz budowle słuŜące do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, nieruchomości 
oraz budowle słuŜące do zaopatrzenia ludności w wodę 
oraz nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
działalności charytatywno-opiekuńczej.  
Zwalnia się równieŜ budynki, budowle i grunty stanowiące 
własność gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie 
innym podmiotom. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez inne podmioty z tytułu najmu, 
podnajmu lub uŜytkowania.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/268/05 Rady Gminy 
Działdowo z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński 
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3012 

UCHWAŁA Nr III/11/03 

Rady Gminy Działdowo 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych. 

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

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, Nr 80 z 2003 r., poz. 717, Dz. U. Nr 162,  
poz. 1568, Nr 102 z 2004 r. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Działdowo 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: 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 400 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie            500 zł; 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                   600 zł; 

 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna 
masa całkowita (w 

tonach) 

Stawka podatku 
(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 13 650 700 
13 14 700 750 
14 15 750 800 
15  800 1252 

Trzy osie 
12 17 700 750 
17 19 750 800 
19 21 850 900 
21 23 950 1014 
23 25 1014 1577 
25  1014 1577 

Cztery osie i więcej 
12 25 1000 1050 
25 27 1050 1150 
27 29 1150 1654 
29 31 1654 2452 
31  1654 2452 

 
 
 
 
 
 

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

 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                   800 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie               900 zł; 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                    1000 zł; 

 
  4) od ciągnika siodłowego i balastowego 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1100 1200 
18 25 1200 1250 
25 31 1300 1400 
31  1450 1936 

Trzy osie 
12 40 1400 1723 
40  1723 2505 

 
  5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

 
a) od 7 ton do 8 ton włącznie                         200 zł; 
b) powyŜej 8 ton do 10 ton włącznie              300 zł; 
c) powyŜej 10 ton a poniŜej 12 ton                400 zł; 

 
  6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyŜszą 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: 
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Liczba osi i 
dopuszczalna 

masa całkowita 
zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczep

a + pojazd 
silnikowy  (w 

tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie 
mniej 

niŜ 

Mniej 
niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 400 430 
18 25 450 480 
25  480 562 

Dwie osie 
12 28 460 470 
28 33 614 850 
33 38 850 1292 
38  1150 1700 

Trzy osie i więcej 
12 38 677 943 
38  943 1281 

 
 
 
 
 
 

  7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia:  
 
a) do 15 miejsc włącznie                                  300 zł; 
b) powyŜej 15 miejsc a poniŜej 30 miejsc         600 zł; 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc                1200 zł. 

 
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 

 
  1) środki transportowe wykorzystywane do ochrony 

przeciwpoŜarowej w rozumieniu ustawy z dnia  
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej, za 
wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienia nie 
obejmują środków transportowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej.   

                                           
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/269/05 Rady Gminy 

Działdowo z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński 

 

 
 
 
 
 
 
 

3013 

UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Gminy Działdowo 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowi ącej podstaw ę naliczenia podatku rolnego na 2007 rok.  

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568, Nr 102 z 2004 r., poz. 1055 i 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  
poz. 969) Rada Gminy Działdowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta przyjmowaną 
jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok 
w stosunku do ogłoszonej w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 
2006 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (M .P. Nr 74,  
poz. 745) z kwoty 35,52 zł do kwoty 32,00 zł za 1q. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński 
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3014 

UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Gminy Działdowo 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od posiadania psów. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, Nr 80 z 2003 r., poz. 717 i Dz. U. Nr 162,  
poz. 1568, Nr 102 z 2004 r., poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128) oraz art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Działdowo uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości - 5,00 zł od kaŜdego podlegającego 
opodatkowaniu psa. 
 

§ 2. Podatek pobiera się w połowie stawki określonej 
w § 1, jeŜeli podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 30 
czerwca roku podatkowego. 
 

§ 3. Termin płatności podatku ustala się do dnia 31 
marca kaŜdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od 
daty wejścia w posiadanie psa. 
 

§ 4. Rejestrację psów oraz pobór podatku w drodze 
inkasa od osób posiadających psy na terenie wiejskim 
prowadzą sołtysi poszczególnych sołectw. Wysokość 
wynagrodzenia za inkaso wynosi 15% od wpłaconej 
kwoty. 
 

§ 5. Kwoty pobrane z tytułu podatku od posiadania 
psów sołtysi wpłacają na rachunek Urzędu Gminy w 
terminie do 30 kwietnia kaŜdego roku. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/270/05 Rady Gminy 
Działdowo z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od 
posiadania psów. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński 

 

 
 
 

3015 

UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Gminy Działdowo 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej.  

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

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

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w 
wysokościach: 
 
  1) handel z koszyka                                         10,00 zł; 
  2) handel ze stoiska                                        12,00 zł; 
  3) handel z samochodu osobowego i dostawczego   15,00 zł; 
  4) handel z samochodu cięŜarowego o 

ładowności powyŜej 1 tony         30,00 zł. 

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

inkasa. 
 

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się 
sołtysów poszczególnych sołectw. 

 
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 50% od 

wpłaconej sumy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/271/05 Rady Gminy 
Działdowo z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie zasad 
ustalania i poboru opłaty targowej. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo 
Mirosław Zieliński 
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3016 

UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych.  

 
 Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 i Nr 143, poz. 1199, w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Określa się na terenie Gminy Kolno stawki 
podatku od środków transportowych w wysokości 
określonej w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 
 
  1) pojazdy słuŜące celom ochrony przeciwpoŜarowej; 

 
  2) pojazdy słuŜące wykonywaniu zadań Gminy będące w 

posiadaniu gminnych jednostek budŜetowych.”  
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/127/04 Rady Gminy w 
Kolnie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.  
Nr 186, poz. 2546, z 2005 r. Nr 208, poz. 2229 i z 2006 r. 
Nr 46, poz. 956).     
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kolno.  
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Bancerz 

 
 

 
Załącznik  
do uchwały Nr III/10/06 
Rady Gminy w Kolnie 
z dnia 14 grudnia 2006 r.  

 
 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od środków transportowych 
 
Na terenie Gminy Kolno obowiązują następujące stawki 
roczne podatku od środków transportowych: 
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         642,00 zł; 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.071,00 zł; 
  c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton         1.285,00 zł. 
 

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

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 

całkowita 
(w tonach) 

Minimalna stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej 
niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 13 0 153,00 
13 14 153,00 421,00 
14 15 421,00 593,00 

15  593,00 1.340,00 
Trzy osie 

12 17 153,00 266,00 
17 19 266,00 543,00 
19 21 543,00 707,00 
21 23 707,00 1.087,00 
23 25 1.087,00 1.688,00 
25  1.087,00 1.688,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 707,00 715,00 
25 27 715,00 1.116,00 
27 29 1.116,00 1.771,00 
29 31 1.671,00 2.477,00 
31  1.671,00 2.477,00 

 
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 do 6 ton włącznie    814,00 zł; 
  b) od 6 ton do 10 ton włącznie    1.028,00 zł;  
  c) od 10 ton do poniŜej 12 ton    1.392,00 zł.  
 

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

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 
pojazdów ciągnik 

siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Minimalna stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenie 
osi jezdnych 

2 osie 
12 18 0 43,00 
18 25 289,00 525,00 
25 31 605,00 985,00 
31  1.427,00 1.953,00 

3 osie i więcej 
12 40 1.338,00 1.847,00 
40  1.742,00 2.527,00 

  
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego.  
 
  a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 248,00 zł; 
 
  b) od 10 ton do poniŜej 12 ton - 268,00 zł. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, 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) 

Minimalna stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 oś 
12 18 0 28,00 
18 25 193,00 343,00 
25  343,00 605,00 

2 osie 
12 28 230,00 332,00 
28 33 658,00 910,00 
33 38 910,00 1.392,00 
38  1.231,00 1.820,00 

3 osie i więcej 
12 38 728,00 1.017,00 
38  1.017,00 1.392,00 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

 
  a) do 15 miejsc - 333,00 zł; 
 
  b) powyŜej 15 do 30 miejsc - 921,00 zł; 
 
  c) powyŜej 30 miejsc - 1.349,00 zł.  

 
 
 
 
 

3017 

UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści.  

 
 Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844, Nr 143, poz. 1199) w 
związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę podatku od 
nieruchomości w wysokości: 
 

  1) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków 
mieszkalnych lub ich części - 0,48 zł, 

  2) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 
części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków lub ich części 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 17,27 zł,   

  3) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,60 zł, 

  4) od 1 m2 budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,60 zł, 

  5) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków 
lub ich części w tym zajętych na prowadzenie 
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odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego - 3,54 zł, 

  6) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, 

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

  8) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych - 3,62 zł za 1 ha powierzchni,  

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

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

 
  1) budynki i grunty stanowiące własność /współwłasność/ 

gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających 
osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

 
  2) budynki i grunty zajęte na potrzeby: 

 
a) upowszechniania kultury, 
b) funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
c) funkcjonowania pomocy społecznej 
 

  3) budynki gospodarcze stanowiące własność 
(współwłasność) osób, których jedyne źródło 
utrzymania stanowi renta lub emerytura z tytułu 
prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kolno. 
  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kolnie  
Nr XXXI/190/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Warm. Maz. Nr 208, poz. 2231, Nr 46, poz. 956). 
  

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Bancerz 

 
 
 
 
 
 
 
 

3018 

UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta, jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na  rok 2007.  

 
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006, Nr 136, poz. 
969, Nr 143, poz. 1199, Nr 191, poz. 1412) Rada Gminy w 
Kolnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta ustaloną na 
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 17 
października 2006r w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006r, jako podstawę 

do obliczania podatku rolnego na rok 2007 do kwoty  
33,00 zł/q. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kolno. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bancerz 
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3019 
UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Miejskiej w Mr ągowie 
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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337) 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) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 470,00 zł; 
  b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie               553,00 zł; 
  c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                    663,00 zł. 
 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne z 
pneumatycznym 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 762,00 762,00 
13 14 773,00 883,00 
14 15 796,00 1 005,00 
15  1 120,00 1 341,00 

Trzy osie 
12 17 1 120,00 1 120,00 
17 19 1 191,00 1204,00 
19 21 1 264,00 1 287,00 
21 23 1 335,00 1 369,00 
23 25 1 474,00 1 691,00 
25  1 474,00 1 691,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1 474,00 1 474,00 
25 27 1 672,00 1 695,00 
27 29 1 872,00 1 916,00 
29 31 2 070,00 2 493,00 
31  2 272,00 2 493,00 

 
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 5,5 ton                           442,00 zł; 
  b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton                              553,00 zł; 
  c) od 9 ton i poniŜej 12 ton                                 663,00 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 stawki podatku wynoszą: 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 
zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne z 
pneumatycznym 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi Jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1 404,00 1 479,00 
18 25 1 435,00 1 573,00 
25 31 1 474,00 1 545,00 
31  1 877,00 1 927,06 

Trzy osie i więcej 
12 36 1 894,00 1 894,00 
40  2 272,00 2 493,04 

 
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
  - od 7 ton i poniŜej 12 ton  442,00 zł. 
 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 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 z 
pneumatycznym oś 

 Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 oś 
12 18 214,00 214,00 
18 25 294,00 344,00 
25  428,00 603,00 

2 osie 
12 28 373,00 373,00 
28 33 659,00 911,00 
33 38 911,00 1 385,00 
38  1 233,00 1 822,00 

3 osie i więcej 
12 38 726,00 1 012,00 
38  1 012,00 1 373,00 

 
7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
  a) mniej niŜ 30 miejsc                                   608,00 zł; 
  b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc           1 270,00 zł. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/7/05 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia l grudnia 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 
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3020 

UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Miejskiej w Mr ągowie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek w podatku od nieruchomo ści. 

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

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

§ 1. Określa roczne stawki podatku od nieruchomości 
w następującej wysokości: 
 

1. Od gruntów: 
 
1) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,43 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,90 zł od 1 ha 
powierzchni, 

3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,20 zł od m2 powierzchni. 

 
2. Od budynków lub ich części: 

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

uŜytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 11,50 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 8,57 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -2,50 
zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 
4,76 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej z tego: 
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki 

letniskowe murowane i altany drewniane) nie 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - 5,28 zł od m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

b) przeznaczonych na garaŜe - 4,76 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej. 

 
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/5/05 Rady Miejskiej 
w Mrągowie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 208, poz. 2233). 
 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zbigniew Lubowidzki 

 

 
 
 
 
      
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Europejskich: 
  1) dyrektywy 92/106/EWG dnia 7 grudnia 1192 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dala niektórych typów transportu 

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczane w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych typów aktów w Dzienniku Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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3021 

UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Mr ągowie 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomo ści oraz informacji o nieruchomo ściach i 

obiektach budowlanych. 

 
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 ze zm. Dz. U z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 
i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(jednolity tekst Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku) Rada 
Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza deklaracji na 
podatek od nieruchomości DN-1, w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 1 do uchwały. 
 

2. Ustala się wzór formularza danych o nieruchomości 
ZN-1/A w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

 
3. Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach 

podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B w 
brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały. 
 

4. Ustala się wzór formularza informacji o 
nieruchomościach IN-1 w brzmieniu określonym w 
załączniku Nr 4 do uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie  
Nr XXV/7/04 z dnia 15 listopada 2004 r. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Lubowidzki 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika 

........................................................... 
2. Nr dokumentu 
 

   
 
 

DN-1 
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 

 
3.Rok 
 
........................................... 

 
                                                                                                                                                         NR KARTOTEKI 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

 

Burmistrz Miasta Mrągowa 
Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A 

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        � 4. spółka nie mająca osobowości prawnej                 
� 
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)                                                                                                                   
 1. właściciel         2. współwłaściciel     3. posiadacz samoistny         4. współposiadacz samoistny        
 5. uŜytkownik wieczysty             6. współuŜytkownik wieczysty         7. posiadacz                    8. współposiadacz 

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 
 

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 

 

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 

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                                       
Podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z deklaracją pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja 
podatkowa. 
 
 
 

20. Okoliczności  ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
 

� 1. deklaracja roczna                             � 2. korekta deklaracji rocznej 
 

   

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających 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, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących  wspólnotę 
mieszkaniową. 

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

Miejsce składania:  Burmistrz Miast Mrągowa właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania. 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr                            
Rady Miejskiej w Mrągowie                    

z dnia.........................r. 
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D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
 Podstawa 

opodatkowania w m2 
Stawka podatku 

wynikaj ąca z Uchwały 
Rady Miejskiej w 

Mrągowie ( Dz. Urz. Woj. 
War. Mazurskiego w 

roku poprzedzaj ącym 
dany rok podatkowy w 

zł, gr. 

Kwota podatku w zł,                 
(naleŜy zaokr ągli ć 

do pełnych złotych) 

 Związane z prowadzeniem działalno ści 
gospodarczej bez wzgl ędu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków  

21. 22. 23. 

  2.  Pod jeziorami, zaj ęte na zbiorniki wodne                                                                                                                                 
retencyjne lub elektrowni wodnych  

24. 
 
 

25. 26. 

 

  Pozostałe grunty, w tym zaj ęte na 
prowadzenie odpłatnej działalno ści 
poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

27. 28. 29. 

D.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZ ĘŚCI 
Podstawa 

opodatkowania               
w m2  

Stawka podatku 
wynikaj ąca z Uchwały 

Rady Miejskiej w 
Mrągowie (Dz. Urz. Woj. 

War. Mazurskiego w roku 
poprzedzaj ącym dany 

rok podatkowy w zł, gr.  

Kwota podatku w zł,                 
(naleŜy zaokr ągli ć 

do pełnych złotych) 

  1. Budynki mieszkalny - ogółem 30. 
 
 

31. 32. 

- od 1,40 do 2,20 m 
 (zaliczy ć 50% 
powierzchni) 

33. 
 
 

34. 35. w tym 
kondygnacji 
o wysoko ści: 

- powy Ŝej 2,20 m 36. 
 

37. 38. 

  2.  Związane z prowadzeniem działalno ści  
gospodarczej oraz cz ęści budynków 
mieszkalnych zaj ęte na prowadzenie 
działalno ści gospodarczej - ogółem: 

39. 40. 41. 

- od 1,40 do 2,20m 
   (zaliczy ć 50% 
powierzchni)  

42. 
 
 

43. 44. w tym 
kondygnacji 

o wysoko ści: 
- powy Ŝej 2,20m 45. 

 
46. 47. 

  3.   Zajęte na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 
ogółem 

48. 49. 50. 

- od 1,40 do 2,2 0 m 
   (zaliczy ć 50% 
powierzchni)  

51. 
 
 

52. 53. w tym 
kondygnacji 

 o wysoko ści: 
- powy Ŝej 2,20 m 54. 

 
55. 56. 

 4.    Zajęte na prowadzenie działalno ści 
gospodarczej w zakresie udzielania 
świadcze ń zdrowotnych - ogółem 

57. 58. 59. 

- od 1,40 do 2,20 m 
   (zaliczy ć 50% 
powierzchni)  

60. 
 
 

61. 62. w tym 
kondygnacji 

o wysoko ści: 
- powy Ŝej 2,20 m 63. 

 
64. 65. 

 5. Pozostałe, w tym zaj ęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno ści po Ŝytku 
publicznego przez organizacje po Ŝytku 
publicznego - ogółem 

66. 67. 68. 

- od 1,40 do 2,20 m 
   (zaliczy ć 50% 
powierzchni)  

69. 
 
 

70. 71. 

 

w tym 
kondygnacji 

  o wysoko ści 
- powy Ŝej 2,20 m 72. 

 
73. 74. 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

D.3 BUDOWLE 
 Podstawa 

opodatkowania               
w m2  

Stawka podatku 
wynikaj ąca z Uchwały 

Rady Miejskiej w 
Mrągowie ( Dz. Urz. 

Woj.War. Mazurskiego w 
roku poprzedzaj ącym 

dany rok podatkowy w %  

Kwota podatku w zł,                 
(naleŜy zaokr ągli ć do 

pełnych złotych)  

 1. Budowle 75. 
 
 

76. 77. 

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 Kwota podatku ( w pełnych złotych) 

 
78. 

G. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 79. Liczba załączników ZN-1/A 80. Załącznik ZN-1/B składany ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                

                          tak                      nie   

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJ ĄCEJ PODATNIKA 
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą. 

81. Imię 
 

82. Nazwisko 

83. Data wypełnienia ( dzień - miesiąc - rok) 
 
 

84. Podpis (pieczęć) podatnika/osoby reprezentującej podatnika 

 

85. Nr  telefonu osoby wypełniającej deklaracje. 
 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
86. Uwagi organu podatkowego 
 

Nr konta Urzędu Miejskiego w Mrągowie 
Bank PKO BP S.A. O/ Mrągowo 
39 1020 3639 0000 8202 0005 0617 

 

87. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

88. Data i podpis przyjmującego formularz 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 
 
 

ZN-1/A 

 
DANE O NIERUCHOMOŚCIACIACH 

 
Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada 
na terenie gminy więcej niŜ jedną nieruchomość naleŜy wypełnić odrębne załączniki. 
 
 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                         �   1.deklaracji DN-1                          �  2. informacji  IN-1       
B. DANE PODATNIKA 
       * -dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną              ** -dotyczy podatnika będącego fizyczną 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 
........................................................................... 

2. Nr dokumentu 
 
......................................................... 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 5. Rodzaj podatnika ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
   �   1. osoba fizyczna          �  2. osoba prawna           �   3. jednostka organizacyjna , w tym spółka 
                                                                                                           nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 6. Nazwa pełna*/ Nazwisko** 
 

 7. Nazwa skrócona*    pierwsze imię, drugie imię** 
8. Identyfikator REGON 
 

 9. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)                                                                                                            
 1. właściciel              2. współwłaściciel           3. posiadacz samoistny         4. współposiadacz samoistny        
 5. uŜytkownik wieczysty    6. współuŜytkownik wieczysty        7. posiadacz                  8. współposiadacz 
 

D. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJ ĄCYCH  
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
E. POŁOśENIE NIERUCHOMOSCI 
 10. PołoŜenie nieruchomości (adres) 

 
 

E.1 DATA NABYCIA 
 

  
 
 

E.2 IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LO KALI (je Ŝeli zostały nadane) 
 11.Działki 

 

 12. Budynki 
 

 13. Lokale 
 

 14. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 
 

3. Nr załącznika 
 
    ........................... 

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Mrągowie                    
z dnia ......................... 
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUśYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 
 
 
 

ZN-1/B 
 

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

 
 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJ ĄCYCH Z USTAY LUB 
UCHWAŁ RADY GMINY 
 

Tytuł prawny zwolnienia 
Grunty 

powierzchnia w 
m2 

Budynki lub ich 
części powierzchnia 

uŜytkowa w m2 

Budowle 
warto ść w zł 

 Art. 7 ust. 1 pkt 1 - budowle kolejowe stanowi ące 
całość techniczno-u Ŝytkow ą wraz z instalacjami i 
urządzeniami, słu Ŝące do ruchu pojazdów 
kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, 
umo Ŝliwiaj ące dokonywanie przewozów osób i 
rzeczy - wykorzystywane wył ącznie na potrzeby 
publicznego transportu kolejowego, a tak Ŝe zajęte 
pod nie grunty 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 2 - budowle infrastruktury portow ej, 
budowle infrastruktury zapewniaj ącej dost ęp do 
portów i przystani morskich oraz zaj ęte pod nie 
grunty 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 2a - grunty, które znajduj ą się w 
posiadaniu podmiotu zarz ądzającego portem lub 
przystani ą morsk ą, pozyskane na potrzeby rozwoju 
portu lub przystani morskiej, zaj ęte na działalno ść 
określoną w statucie tego podmiotu, poło Ŝone w 
granicach portów i przystani morskich - od 
pierwszego dnia miesi ąca nast ępującego po 
miesi ącu, w którym podmiot ten wszedł w ich 
posiadanie - nie dłu Ŝej ni Ŝ przez okres 5 lat, z 
wyjątkiem gruntów zaj ętych przez podmiot inny ni Ŝ 
podmiot zarz ądzający portem lub przystani ą morsk ą 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 3 - budynki, budowle i zaj ęte pod nie 
grunty na obszarze cz ęści lotniczych lotnisk u Ŝytku 
publicznego 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich 
części: 
a) słu Ŝące działalno ści le śnej lub rybackiej, 
b) poło Ŝone na gruntach gospodarstw rolnych, 

słu Ŝące wył ącznie działalno ści rolniczej 
c)zajęte na prowadzenie działów specjalnych 

produkcji rolnej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 5 - nieruchomo ści lub ich cz ęści 
zajęte na potrzeby prowadzenia przez 
stowarzyszenia statutowej działalno ści w śród dzieci 
i młodzie Ŝy w zakresie o światy, wychowania, nauki i 
techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyj ątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej, oraz grunty zaj ęte trwale na 
obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzie Ŝy 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane 
indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem 
ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o 
ochronie zabytków, z wyj ątkiem cz ęści zajętych na 
prowadzenie działalno ści gospodarczej 

   

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 
 
............................................................................... 

2. Nr dokumentu 
 
......................................................... 

3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                         �   1.deklaracji DN-1                          �  2. informacji  IN-1       

B. DANE PODATNIKA 
* -dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                          ** -dotyczy podatnika będącego fizyczną 

4. Rodzaj podatnika ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
        �   1. osoba fizyczna          �  2. osoba prawna             �   3. jednostka organizacyjna , w tym spółka 
                                                                                                           nieposiadająca osobowości prawnej 
5. Nazwa pełna*/ Nazwisko** 
 
6. Nazwa skrócona*    pierwsze imię, drugie imię** 
7. Identyfikator REGON 
                                                           ....................................................................... 

Załącznik Nr 3.....................................              
do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Mrągowie 
z dnia......................... 
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 Art. 7 ust. 1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu 
muzeów rejestrowanych 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 8 - grunty poło Ŝone na obszarach 
objętych ochron ą ścsł ą, czynn ą lub krajobrazow ą, a 
takŜe budynki i budowle trwale zwi ązane z gruntem, 
słu Ŝące bezpo średnio osi ąganiu celów z zakresu 
ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w 
rezerwatach przyrody 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 8a - b ędące własno ścią Skarbu 
Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ci ągłym 
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz 
grunty zaj ęte pod sztuczne zbiorniki wodne 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, 
grunty pod wałami ochronnymi i poło Ŝone w 
międzywałach, z wyj ątkiem zaj ętych na prowadzenie 
działalno ści gospodarczej przez inne podmioty ni Ŝ 
spółki wodne, ich zwi ązki oraz zwi ązki wałowe 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 10 - grunty stanowi ące nieu Ŝytki, 
uŜytki ekologiczne , grunty zadrzewione  i 
zakrzewione, z wyj ątkiem zaj ętych na prowadzenie 
działalno ści gospodarczej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 11 - grunty stanowi ące działki 
przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, którzy spełniaj ą jeden z warunków: 
a) osi ągnęli wiek emerytalny 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, 
c) są niepełnosprawni o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno ści 
d) osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w 
gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do 
samodzielnej egzystencji 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 12 - budynki poło Ŝone na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych nieprzekraczaj ące 
norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa 
budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z 
wyjątkiem zaj ętych na działalno ść gospodarcz ą 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo 
wybudowane b ądź zmodernizowane, oddane do 
uŜytkowania, wykorzystywane przez grup ę 
producentów rolnych na działalno ść statutow ą, po 
uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat 
od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 14 - nieruchomo ści lub ich cz ęści 
zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej 
działalno ści po Ŝytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie doty czy 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady 
kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - 
publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadz ące te 
szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarz ądu, 
uŜytkowania lub u Ŝytkowania wieczystego 
nieruchomo ści szkolnych; zwolnienie nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zaj ętych na działalno ść 
gospodarcz ą inną niŜ działalno ść oświatowa 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; 
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania 
zajętych na działalno ść gospodarcz ą 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadz ący zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej - w 
zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych 
wojewodzie, je Ŝeli zgłoszenie zostało potwierdzone 
decyzj ą w sprawie przyznania statusu zakłady pracy 
chronionej lub zakładu aktywno ści zawodowej albo 
zaświadczeniem - zaj ętych na prowadzenie tego 
zakładu, z wyj ątkiem przedmiotów opodatkowania 
znajduj ących si ę w posiadaniu zale Ŝnym podmiotów 
niebędącymi prowadz ącymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywno ści zawodowej 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo - rozwojow e, 
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zaj ętych 
na działalno ść gospodarcz ą 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 5a - przedsi ębiorcy o statusie 
centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na 
zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 29 lipca 
2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ści 
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) w 
odniesieniu do przedmiotów opodatkowania 
zajętych na cele prowadzonych bada ń i prac 
rozwojowych 
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1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 
................................................................................................... 

Załącznik Nr 4............... 
do uchwały Nr ..../.... / 06  
Rady Miejskiej w Mrągowie 
 z dnia ............. 2006 r.  

 
IN – 1      INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCH OMOŚCI 

 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 844 ). 
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 
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:   Burmistrz Miast Mrągowa właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  

 3. Burmistrz Miasta Mrągowa 
 
Adres 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A 

B. DANE SKŁADAJ ĄCEGO INFORMACJĘ  

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
�  1. właściciel � 2. współwłaściciel � 3. posiadacz samoistny � 4. współposiadacz samoistny � 5. uŜytkownik wieczysty 
�  6. współuŜytkownik wieczysty � 7. posiadacz � 8. współposiadacz 
 

 5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 

 6. Imię ojca, imię matki 
 

 7. Numer PESEL 
 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 

 8. Kraj 
 

9. Województwo 10. Powiat 

 11. Gmina 
 

12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

 14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI  

 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
� 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok � 2. korekta uprzednio złoŜonej informacji (wykazu) 

 
 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

     

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 

18. 
 

 
na 

2. Rok 
 
........................................ 
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w ewidencji gruntów i budynków ...................................................................................... m2 

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

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

 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na odpłatną statutową 
działalność poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego 

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

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

   

 1. mieszkalnych - ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

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

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

22. 
 
..................................................................................... m2 
 
..................................................................................... m2 
 
 
...................................................................................... m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

23. 
 
..................................................................................... m2 
 
 
..................................................................................... m2 
 
...................................................................................... m2 

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług medycznych ogółem 
w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 
   
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m  

 
5. pozostałych: 

1) od budynków gospodarczych 
  a) przeznaczonych na niezarobkowe cele gospodarcze 

(szopy, składziki, chlewki itp.) 
 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

 
  b) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki 

letniskowe, kempingi, altanki itp.) 
 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

 
c) przeznaczonych na garaŜe 

 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 

50% powierzchni) 

24. 
...................................................................................... m2 
 
 
...................................................................................... m2 
 
...................................................................................... m2 
 
25. 
 
...................................................................................... m2 
 
 
...................................................................................... m2 
 
 
...................................................................................... m2 
. 

 
...................................................................................... m2 
 
 
.................................................................................... m2 
 
.................................................................................... m2 
 
.................................................................................... m2 
. 

 
.................................................................................... m2 
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- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

 
2) wykorzystywanych na inne cele niŜ wymienione 

powyŜej  
 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

 
- kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m 

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

 1. budowle 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych) 

27. 
.........................................................................,....... 

E. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  
28. Liczba załączników ZN-1/A 
.................................. 
29. Załącznik ZN – 1/B składany (zaznaczyć właściwy) 
........... nie ............. tak 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJ ĄCEGO 
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane s ą zgodne z prawd ą. 

 28. Imię 
 

29. Nazwisko 

 30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 
 

31. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO  

 32. Uwagi organu podatkowego 
 

 33. Identyfikator przyjmującego formularz 
 

34. Data i podpis przyjmującego formularz 
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3022 

UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. Nr 143,  
poz. 1199) Rada Miejska w Biskupcu uchwala: 
 

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w podatku 
od nieruchomości: 
 
  1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,44 zł od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej, w tym: 
 

a) od budynków mieszkalnych lub ich części 
znajdujących się we władaniu byłych rolników, 
którzy przekazali gospodarstwa na Skarb Państwa 
w zamian za emeryturę lub rentę - 0,30 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej; 

 
  2) od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 16,45 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

 
  3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

 
  4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

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

 
  5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego - 6,14 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, w tym: 

 
a) od budynków letniskowych - 6,23 zł od 1 m2 

powierzchni uŜytkowej, 
b) od budynków zajętych na niezarobkowe cele 

gospodarcze lub ich części (szopki, chlewiki, itp.) - 
3,48 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

c) od garaŜy - 6,14 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
 
  6) od budowli - 2% od ich wartości określonej na 

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

 
a) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli 
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków - 1% od ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, 

 
  7) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,50 zł od 1 m2 powierzchni, 

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

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

 
- pozostałych znajdujących się we władaniu 

byłych rolników, którzy przekazali 
gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za 
emeryturę lub rentę - 0,08 zł od 1 m2 

powierzchni, 
- pozostałych zajętych pod domki letniskowe, 

kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty 
słuŜące celom rekreacyjno-wypoczynkowym - 
0,22 zł od 1 m2 powierzchni. 

 
§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci 

moc uchwała Nr XXXIV/234/05 z dnia 30 listopada 2005 
roku w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

Przewodnicząca Rady 
Alina Radziszewska 

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

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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3023 

UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 

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

§ 1. Ustala się stawki podatku od posiadania psów na 
terenie Gminy Biskupiec: 
 
  1) od pierwszego psa - 28,00 zł, 
 
  2) od drugiego i kaŜdego następnego psa - 38,00 zł. 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, 
posiadanie jednego psa utrzymywanego w celu 
pilnowania budynku jednorodzinnego. 
 

§ 3. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeŜeli 
osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku 
podatkowego.   
 

§ 4. Podatek płatny jest z góry do 30 czerwca roku 
podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w 
posiadanie psa, jeŜeli podatnik wszedł w posiadanie psa 
po 30 czerwca roku podatkowego.                                                                 

 
§ 5. 1. Podatek od posiadania psów pobiera się w 

drodze inkasa. 
 

2. Inkasentami podatku od posiadania psów są: 
zarządcy budynków i inne jednostki organizacyjne - od 
swoich lokatorów, sołtysi na terenie sołectw oraz Urząd 
Miejski w Biskupcu. 
 

3. Inkasenci wymienieni w punkcie 2 odprowadzają 
naleŜności na rzecz budŜetu Gminy raz w kwartale.  

 
4. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% sumy 
zainkasowanego podatku. 
 

§ 6. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała Nr XXXIV/235/05 Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminu 
płatności i sposobu jego poboru.  
 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz 
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

Przewodnicząca Rady 
Alina Radziszewska 

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

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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3024 

UCHWAŁA NR III/11/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Biskupcu uchwala:  
 

§ 1. Przyjmuje się na terenie Gminy Biskupiec stawki 
podatku od środków transportowych określone jak w 
załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała Nr XXXIV/236/05 Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
od tego podatku. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

Przewodnicząca Rady 
Alina Radziszewska 

 

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

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

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

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/11/06  
Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 15 grudnia 2006 r.  
w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych. 

 
 

Na terenie Gminy Biskupiec obowiązują następujące 
stawki roczne podatku od środków transportowych: 
 

1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
  a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 662,29 zł z katalizatorem lub 

na gaz 579 zł; 
  b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.103,81 zł, z 

katalizatorem lub na gaz 1.043,00 zł; 
  c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.324,57 zł, z katalizatorem 

lub na gaz 1.274 zł.  
 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna masa 
całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
( w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy    
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 579 811 
13 14 811 1.098 

14 15 1.098 1.274 
15  1.274 1.389 

Trzy osie 
12 17 810 927 
17 19 927 1.159 
19 21 1.159 1.389 
21 23 1.389 1.495 
23  1.495 1.672 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.389 1.445 
25 27 1.445 1.1561 
27 29 1.561 1.854 
29  1.854 2.527,70 

 
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 do 6 ton włącznie - 883 zł z katalizatorem lub na 

gaz - 845 zł; 
  b) powyŜej 6 ton do 10 ton włącznie - 1.114 zł z katalizatorem 

lub na gaz - 1.075 zł; 
  c) powyŜej 10 ton do poniŜej 12 to - 1.507 zł z katalizatorem lub 

na gaz  - 1.389 zł. 
                                                                                          

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

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik 
siodłowy+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia 
osi jezdnych 

2 osie 
12 18 695 767 
18 25 811 865 
25 31 927 1.015 
31  1.559 1.953,72 

3 osie 
12 40 1.376 1.901 
40  1.901 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 do 10 ton włącznie - 266 zł; 
  b) powyŜej 10 ton do poniŜej 12 ton - 292 zł. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

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

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niŜ 

Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 oś 
12 18 232 276 
18 25 286 353 
25  353 621 

2 osie 
12 28 233 342 
28 33 678 938 
33 38 938 1.426 
38  1.269 1.876 

3 osie 
12 38 747 1.040 
38  1.040 1.413 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

  a) do 15 miejsc włącznie - 441 zł, 
  b) powyŜej 15 do 30 miejsc włącznie - 811 zł, 
  c) powyŜej 30 miejsc - 1.738 zł.  

 
 

3025 
UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowe j, zwolnie ń i sposobu jej poboru. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

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

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej jak w 
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ runa 
leśnego z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp. 
 

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa, 
 

2. Inkasentem opłaty targowej jest gospodarz 
targowiska. 
 

3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 16% pobranej opłaty. 
  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/237/05 Rady 
Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 listopada 2005 roku w 
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, 
zwolnień i sposobu jej poboru. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

Przewodnicząca Rady 
Alina Radziszewska 

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

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr III/12/06  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 
Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 

prawnej dokonujących sprzedaŜy na targowiskach i placach. 
 
  1) od kaŜdej sztuki wystawionej na sprzedaŜ: 

a) konie                                                                                  12,40 zł                                                                      
b) bydło                                                                                     7,00 zł  
c) jałowizna, źrebięta                                                                2,70 zł 
d) trzoda chlewna, cielęta, owce i kozy                                     2,20 zł 

 
  2) od sprzedaŜy płodów rolnych z wozu konnego                   10,20 zł 
 
  3) od sprzedaŜy z samochodu o ładowności : 

a) do 1 tony                                                                          14,40 zł 
b) od 1 tony do 2 ton                                                            18,20 zł 
c) od 2 ton do 5 ton                                                               27,80 zł 
d) powyŜej 5 ton                                                                   45,00 zł 
e) ciągników z przyczepami bez względu na rodzaj przyczepy 13,40 zł 

 
  4) przy sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp.               3,20 zł 
 
  5) sprzedaŜ towarów z wyjątkiem pkt 4 z zajętego stanowiska 

a) pod zadaszeniem                                                              9,40 zł 
b) bez zadaszenia                                                                     6,30 zł 

 
  6) przy sprzedaŜy w pozostałych miejscach - 3,20 zł, w tym: 

a) przy sprzedaŜy na placu przy ul. Aleja Broni - 11,00 zł. 

 

3026 

UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatno ści oraz sposobu jej poboru. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) 
oraz § 1 Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 
1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera 
się opłatę miejscową (Dz. Urzędowy Woj. Olsztyńskiego  
Nr 16 z dnia 5 lipca 1991 r.) Rada Miejska w Biskupcu uchwala:  
 

§ 1. Wysokość opłaty miejscowej za kaŜdy dzień 
pobytu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy, 
Biesówko wynosi 1,74 zł od kaŜdej osoby fizycznej. 
 

§ 2. 1. Opłatę pobiera się za okres pobytu osoby 
fizycznej. 
 

2. Opłatę pobiera się w drodze inkasa. Inkasentami 
opłaty miejscowej są kierownicy ośrodków wypoczynkowych 

połoŜonych w w/w miejscowościach oraz dzierŜawca 
„Słonecznego Brzegu”. 
Inkasenci pobieraną opłatę miejscową przekazują na konto 
Urzędu Miejskiego w Biskupcu, do końca kaŜdego miesiąca.            
 

§ 3. Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę 
miejscową wynosi 20% pobranych opłat. 
 

§ 4. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała Nr XXXIV/238/05 Rady Miejskiej w Biskupcu 
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawki 
opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz 
sposobu jej poboru. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 
2007 roku.                                                    
                                                                                                        

Przewodnicząca Rady  
Alina Radziszewska 

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

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

Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowan ą jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszar ze  

Gminy Biskupiec w 2007 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,  
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada  
1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,  
poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191 poz. 
1412) Rada Miejska uchwala: 
   
 
 
 
 
 

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta ustaloną na podstawie 
średnich cen skupu podawanych przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Biskupiec na 
rok 2007 do kwoty 28,72 zł za 1q Ŝyta. 
 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przez 
rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na 
terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
 

Przewodnicząca Rady  
Alina Radziszewska 
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UCHWAŁA Nr II/9/06 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty targowej. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,  
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884) Rada 
Miasta Działdowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustalić wysokość opłaty targowej za kaŜdy dzień 
sprzedaŜy na targowiskach w następujących 
wysokościach: 
 
  1) przy sprzedaŜy z kosza, wiadra itp.:                                                                                         
   

a) produktów rolnych pochodzących z własnej 
działalności rolniczej                                     3,00 zł; 

b) pozostałych towarów i produktów               14,00 zł;                             
 
  2) przy sprzedaŜy z samochodu osobowego lub 

furmanki: 
     

a) produktów rolnych pochodzących z własnej 
działalności rolniczej                                   13,00 zł; 

b) pozostałych towarów i produktów               19,00 zł;  
 

  3) przy sprzedaŜy z samochodu dostawczego o 
dopuszczalnym cięŜarze całkowitym do 3,5 t. lub 
ciągnika oraz samochodu osobowego z przyczepą: 

      
a) produktów rolnych pochodzących z własnej 

działalności rolniczej                                   14,00 zł; 
b) pozostałych towarów i produktów               28,00 zł; 

 
  4) przy sprzedaŜy z samochodu dostawczego o 

dopuszczalnym cięŜarze całkowitym powyŜej 3,5 t. 
40,00 zł, 

  
  5) przy sprzedaŜy z namiotu, straganu, ławy itp.: 
     

a) stanowisko o powierzchni do 18 m2           18,00 zł; 
b) za kaŜde dalsze stanowisko o  

powierzchni do 18 m2                                        18,00 zł. 
 

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa na targowiskach połoŜonych na terenie Gminy 
Miasto Działdowo. 
 

2. Na inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. 
Kościuszki wyznacza się prowadzącego to targowisko. 
 

3. Na inkasentów opłaty targowej poza targowiskiem 
przy ul. Kościuszki wyznacza się: 
 
  - Pana Andrzeja Witkowskiego, 
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  - Pana Witolda Murza-Murzicz, 
 
  - Pana HeNryka Futerskiego, 
 
  - Pana Andrzeja Wierzejskiego. 
 

4. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 18% wpłaconych 
przez inkasentów do kasy miejskiej opłat targowych. 
 

5. Inkasenci zobowiązani są rozliczyć się z pobranych 
opłat w okresach tygodniowych, ostatniego dnia 
roboczego z tych okresów w Urzędzie Miasta Działdowo. 
  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Działdowa. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Miasta 
Działdowo z dnia 12 grudnia 2005 r., w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty targowej. 
 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Bartkowska 

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

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

pojazdy cięŜarowe (DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne 
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UCHWAŁA Nr II/10/06 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Miasta uchwala co następuje: 
 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą 
rocznie: 
 
  1) od gruntów: 
 

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

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

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizację poŜytku 
publicznego 0,16 zł od 1 m² powierzchni, 

 
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych 0,46 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 16,40 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 udzielenia świadczeń zdrowotnych 3,30 
zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego 3,69 od 1 m² powierzchni uŜytkowej, 

 
  3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie 

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

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/286/05 Rady Miasta 

Działdowo z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Działdowo. 
 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Bartkowska 
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3030 

UCHWAŁA Nr II/11/06 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i  
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844) Rada Miasta 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. 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             598 zł     
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie         760 zł    
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton                902 zł                       

 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

 
Liczba osi i 

dopuszczalna 
Masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej 
niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zwieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 923 1.032 
13 14 1.032 1.141 
14 15 1.141 1.249 
15  1.249 1.466 

Trzy osie 
12 17 1032 1.087 
17 19 1.087 1.195 
19 21 1.195 1.304 
21 23 1.304 1.358 
23 25 1.358 1.679 
25  1.466 1.679 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.304 1.358 
25 27 1.358 1.412 
27 29 1.412 1.763 
29 31 1.763 2.527 
31  1.763 2.527 

 
  3) od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton. 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        1.032 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie    1.141 zł     
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton           1.249 zł       
 

  4) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zwieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia 
Osi jezdnych 

1 2 3 4 
2 osie 

12 18 1.304 1.358 
18 25 1.412 1.466 
25 31 1.521 1.575 
31  1.683 1.953 

3 osie i więcej 
12 40 1.630 1.836 
40  1.836 2.527 

 
  5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 
a) od 7 ton do 8 ton włącznie              326 zł 
b) powyŜej 8 ton do 10 ton włącznie   380 zł 
c) powyŜej 10 ton a poniŜej 12 ton      434 zł 

 
  6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/ 
przyczepa + pojazd 

silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia 
Osi jezdnych 

1 2 3 4 
1 oś 

12 18 444 468 
18 25 489 553 
25  553 599 

2 osie 
12 28 499 511 
28 33 653 906 
33 38 906 1.377 
38  1.226 1.811 

3 osie i więcej 
12 38 720 1.005 
38  1.005 1.364 
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  7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) do 15 miejsc włącznie                              457 zł 
b) powyŜej 15 miejsc a poniŜej 30 miejsc    815 zł 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc          1.792 zł 

   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Działdowo. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/289/05 Rady Miasta 
Działdowo z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie podatku od 
środków transportowych. 
 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Bartkowska 

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

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

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

3031 

UCHWAŁA Nr II/12/06 

Rady Miasta Działdowo 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatk u rolnego w 2007 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku 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, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969) Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. ObniŜyć cenę skupu Ŝyta określoną w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny 
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów  

2006 roku (M.P. Nr 74, poz.745) przyjmowanej jako 
podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok z 
kwoty 35,52 zł do kwoty 28,40 zł za q Ŝyta. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Bartkowska 
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UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,  
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 5 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Uchwala się na terenie gminy podatek od 
nieruchomości w następujących wysokościach: 
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  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,38 zł od 1 m² pow.; 

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

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego 0,07 zł od 1 m² pow.; 

             
  2) od budynków lub ich części: 
 

a) mieszkalnych 0,57 zł od 1 m² pow. uŜytkowej;   
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 10,00 zł od 1 m² pow. uŜytkowej; 

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

             

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

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego 3,10 zł od 1 m² pow. uŜytkowej; 

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 3. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści na 2007 r. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
 
  1) grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie 

działalności z zakresu: 
 

a) kultury, 
b) pomocy społecznej, 
c) ochrony przeciwpoŜarowej, 
d) zaopatrzenia w wodę, odprowadzenie ścieków; 

 
  2) grunty, budynki i budowle stanowiące własność 

(współwłasność) gminy pod warunkiem, Ŝe nie zostały 
wynajęte lub wydzierŜawione osobom fizycznym, 
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej. 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 3. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/9/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania ps ów oraz zwolnie ń w 2007 r. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co 
następuje : 
 

§ 1. Uchwala się stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości 30 zł od jednego psa. 
 
 § 2. Podatek od posiadania psów jest płatny do 31 
marca roku podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni 

od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zarządza się 
pobór podatku w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza 
się sołtysów. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w 
wysokości 10% zainkasowanych kwot. 
 

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów po 2 na 
kaŜde gospodarstwo domowe. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 5. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/10/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 19 
pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) pkt 5 Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się stawki opłaty targowej na targowiskach 
w miejscowościach Lelkowo i Zagaje w następujących 
wysokościach: 
 
  1) od sprzedaŜy z wozu konnego                            6,00 zł; 
  2) od sprzedaŜy z samochodu, platformy, 

przyczepy, naczepy samochodowej, 

ciągników itp.                                                   10,00 zł; 
  3) od sprzedaŜy ze stoisk, stołów                      8,00 zł; 
  4) od sprzedaŜy towarów wyłoŜonych na plac    8,00 zł; 
  5) od sprzedaŜy obnośnej, z ręki, kosza, wiadra itp.   5,00 zł; 
  6) od pozostałych form sprzedaŜy                     5,00 zł. 
 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 nie moŜe przekroczyć 
maksymalnej dziennej stawki określonej na dany rok 
podatkowy przez Ministra Finansów 
 

§ 3. 1. Opłatę targowa pobiera się bezpośrednio na 
targowisku w dniu, w którym była prowadzona sprzedaŜ. 
Poboru opłaty dokonuje inkasent na podstawie 
pokwitowań urzędowych. Na inkasentów wyznacza się: 
 
  - w miejscowości Lelkowo sołtysa sołectwa Lelkowo, 
  - w miejscowości Zagaje sołtysa sołectwa Zagaje. 
 

2. Zobowiązuje się inkasenta do rozliczeń z pobranych 
opłat do 15 kaŜdego miesiąca. 
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§ 4. Wysokość stawek opłaty targowej określonych w 
§ 1 podaje się do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie ich w widocznym miejscu na targowisku. 
 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w 
wysokości 50% zainkasowanej kwoty.       
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 7. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 
 § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/11/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz pkt 3 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

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

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, w zaleŜności od 
roku produkcji i dopuszczalnej masie całkowitej 

 
Stawka podatku (w złotych) Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) rok produkcji 
od 1998 r. 

rok produkcji do 
1997 r. włącznie 

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 500 600 
powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie 700 800 
powyŜej 9 t a poniŜej 12 t 900 1.000 

 
  2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.100 1.200 
13 14 1.150 1.250 
14 15 1.200 1.300 
15  1.250 1.350 

Trzy osie 
12 17 1.300 1.400 
17 19 1.350 1.450 

19 21 1.400 1.500 
21 23 1.450 1.550 
23 25 1.500 1.700 
25  1.550 1.750 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.600 1.700 
25 27 1.650 1.800 
27 29 1.700 1.900 
29 31 1.800 2.500 
31  1.850 2.500 

 
  3) od ciągnika siodłowego i balastowego 

przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, w zaleŜności od 
roku produkcji ciągnika 

 
Stawka podatku (w złotych) 

rok produkcji od 1998 r. rok produkcji do 1997 r. włącznie 
1.100 1.300 

 
  4) od ciągnika siodłowego i balastowego 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 
ciąg. siodłowy/balastowy + 

naczepa/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 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.300 1.400 
18 25 1.400 1.500 
25 31 1.500 1.600 
31  1.600 1.900 

Trzy osie i więcej 
12 40 1.700 1.800 
40  1.850 2.500 

 
  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 
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podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od roku 
produkcji przyczepy/naczepy 

 
 

Stawka podatku (w złotych) 
rok produkcji od 1998 r. rok produkcji do 1997 r. włącznie 

700 1.000 
 
  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 zespołu pojazdów i 
rodzaju zawieszenia 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

inne 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 300 350 
18 25 350 450 
25 31 500 700 

Dwie osie 
12 28 350 450 
28 33 750 950 
33 38 950 1.400 
38  1.300 1.800 

Trzy osie i więcej 
12 38 800 1.100 
38  1.100 1.400 

 
  7) od autobusu, w zaleŜności od roku produkcji pojazdu i 

liczby miejsc do siedzenia 
 

Stawka podatku (w złotych) 
Liczba miejsc do siedzenia rok produkcji 

od 1998 r. 
rok produkcji do 
1997 r. włącznie 

mniejsza niŜ 30 miejsc 1.200 1.300 
równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc 1.300 1.400 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 § 3. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie ogłoszeń na tablicach 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Gminy w Lelkowie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej za podstaw ę obliczania podatku rolnego w 2007 roku. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, 
poz. 1412) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. (M.P.,  
Nr 74, poz. 745) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 
 § 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta ustaloną przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Komunikacie z dnia 17 października 2006 roku (M.P.,  

Nr 74, poz. 745) i przyjmuje się jako podstawę obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 roku cenę w 
wysokości 32,00 zł za 1 q. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Lelkowo. 
 

§ 3. Uchwała zostanie podana do wiadomości 
publicznej przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Gminy Lelkowo. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Władysław Kaczor 
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UCHWAŁA Nr III/12/06 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214,  
poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, 
poz. 1337) art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia  
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
 
  1) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,47 zł od 1 m2 powierzchni, z wyłączeniem 
gruntów zajętych na działalność handlową 
detaliczną spoŜywczą i spoŜywczo-przemysłową 
(łącznie z powierzchnią magazynową związaną z 
tą działalnością), dla których stosuje się 
następujące stawki: 

 
- od powierzchni nie przekraczającej 500 m2 - 

0,46 zł za 1 m2 powierzchni, 
- od powierzchni ponad 500 m2 - 0,51 zł za 1 m2 

powierzchni; 
 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,67 zł od 1 ha 
powierzchni,  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
  2) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,49 zł od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
 
  3) od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,43 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej, z wyłączeniem budynków 

lub ich części przeznaczonych na działalność 
handlową detaliczną spoŜywczą i spoŜywczo-
przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową 
związaną z tą działalnością), dla których stosuje się 
następujące stawki: 

 
a) dla powierzchni nie przekraczającej 500 m2 - 14,15 

zł za 1 m2 powierzchni,  
b) dla powierzchni ponad 500 m2 do 1000 m2 - 15,90 

zł za 1 m2 powierzchni,  
c) dla powierzchni ponad 1000 m2 - 18,34 zł za 1 m2 

powierzchni; 
 
  4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

 
  5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

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

 
  6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez organizacje 
poŜytku publicznego - 3,63 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

 
  7) od budowli: 
 

a) związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną - 
1% ich wartości,  

b) pozostałych - 2% ich wartości. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/292/05 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 r. w 
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczytna. 
 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i 
obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodnicząca Rady 
Beata Boczar 

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

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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3039 

UCHWAŁA Nr III/13/06 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od posiadania psów i terminów pła tno ści. 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) 
oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach o opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 Nr 121, 
poz. 844) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się stawkę roczną podatku od 
posiadania psów w wysokości - 20,- zł od jednego psa. 
 

§ 2. 1. Podatek, o którym mowa w § 1 płatny jest z 
góry bez wezwania w terminie do 30 czerwca kaŜdego 
roku lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

 
2. Osoby, które weszły w posiadanie psa po dniu 30 

czerwca roku podatkowego opłacaj ą podatek w 
wysokości połowy stawki określonej w § 1. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/291/05 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 roku w 
sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Boczar 

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

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

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

3040 

UCHWAŁA Nr III/14/06 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie 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 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 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 175, 
poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych - w zł 
 

1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

Uwzględniając rok produkcji - wyprodukowane   do 31.12.1996 r.  po roku 1996 
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                    580,-                600,- 
2) powyŜej 5,5 tony do 9,00 ton włącznie                           850,-                880,- 
3) powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton                                  1.020,-             1.060,- 

 
2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 

 
Uwzględniając liczbę osi; 
a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach: 

1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 14 ton                          410,- 
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2) nie mniej niŜ 14 ton a mniej niŜ 15 ton                          580,- 
3) 15 ton i powyŜej                                                            1 300,- 

b) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach: 
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 17 ton                          260,- 
2) nie mniej niŜ 17 ton a mniej niŜ 21 ton                          680,- 
3) 21 ton i powyŜej                                                            1.630,- 

c) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach: 
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 27 ton                          1 090,- 
2) nie mniej niŜ 27 ton a mniej niŜ 29 ton                              1 730,- 
3) 29 ton i powyŜej                                                                2 500,- 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów w tonach: 
 

Uwzględniając rok produkcji - wyprodukowane  do 31.12.1996     po 1996 roku 
1) od 3,5 tony a mniej niŜ 12 ton                                500,-               550,- 

 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów w tonach: 
a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych 

1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej 18 ton                                 250,- 
2) nie mniej niŜ 18 ton a mniej niŜ 25 ton                               500,- 
3) nie mniej niŜ 25 ton a mniej niŜ 31 ton                               960,- 
4) 31 ton i powyŜej                                                               1.900,- 

b) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych 
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 40 ton                            1.800,- 
2) 40 ton i powyŜej                                                               2.500,- 

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

związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 

Uwzględniając rok produkcji      - wyprodukowane do 31.12.1996    po roku 1996 
1) od 7 ton a poniŜej 12 ton                                                250,-                    300,- 

 
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą 

niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) posiadających l oś jezdną 

1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 18 ton                             160,- 
2) nie mniej niŜ 18 ton a mniej niŜ  25 ton                            330,- 
3) 25 ton i powyŜej                                                                580,- 

b) posiadający 2 osie jezdne 
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 28 ton                            330,- 
2) nie mniej niŜ 28 ton a mniej niŜ 33 ton                            880,- 
3) nie mniej niŜ 33 ton a mniej niŜ 38 ton                         1.340,- 
4) 3 8 ton i więcej                                                             1.770,- 

c) posiadających 3 osie jezdne 
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 38 ton                           990,- 
2) 38 ton i więcej                                                              1.340,- 

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

 
Uwzględniając rok produkcji - wyprodukowane do 31.12.1996      po roku 1996 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc do siedzenia                            780,-                  830,- 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc do siedzenia          1.570,-               1.670,- 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/293/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 w sprawie wysokości stawek 

podatku od środków transportowych na rok 2006. 
 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 
1 stycznia 2007 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Beata Boczar 

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

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

Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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3041 

UCHWAŁA Nr III/16/06 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu je j poboru. 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271, 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,  
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. „a" i pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tj. - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, 
1199) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty 
targowej: 
 

1. Przy sprzedaŜy płodów rolnych i owoców z ciągnika, 
pojazdu za 1 m2 zajętej powierzchni - 0,23 zł. 
 

2. Przy sprzedaŜy z samochodu oraz towaru 
wyłoŜonego do sprzedaŜy (z wyłączeniem sprzedaŜy 
określonej w § 2) - za 1 m2 zajętej powierzchni - 1,24 zł. 
 

3. Przy sprzedaŜy z obiektów przystosowanych do 
sprzedaŜy detalicznej (kiosk, garaŜ) za 1 m2 zajętej 
powierzchni - 0,30 zł. 

 
4. Przy sprzedaŜy ze stołów, ław nie zadaszonych - za 

1 mb - 1,36 zł. 
 

5. Przy sprzedaŜy ze stołów, ław zadaszonych - za  
1 mb - 1,46 zł. 
 

6. Przy sprzedaŜy - od samochodu, przyczepy 
spełniającej rolę magazynu - za 1 m2 zajętej powierzchni - 
0,58 zł. 
 

7. Na giełdzie motoryzacyjnej od jednego pojazdu: 
 
  a) samochodów cięŜarowych, traktorów, przyczep 

towarowych powyŜej 1,5 t. ładowności i campingowych 
- 8,61 zł; 

 
  b) samochodów osobowych, przyczep towarowych do 

1,5 t. ładowności - 4,77 zł; 
 
  c) od pozostałych pojazdów w tym: jednośladowych - 

3,63 zł. 
 

8. Przy sprzedaŜy innych towarów stosuje się stawki 
jak w punkcie 2. 
 

§ 2. SprzedaŜ obnośna warzyw, owoców i kwiatów z 
ogródków działkowych i przydomowych, sprzedaŜ runa 
leśnego nie podlega opłacie targowej. 
 

§ 3. 1. Poboru opłat targowych w drodze inkasa 
dokonują inkasenci. 
 

2. Inkasentem opłat targowych jest Spółdzielnia Pracy 
Hurtowo-Handlowa „Rolnik" w Szczytnie. 
 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% 
opłaty targowej. 
 

4. Spółdzielnia Pracy Hurtowo-Handlowa „Rolnik" w 
Szczytnie dokonuje poboru i ewidencji opłat targowych za 
pomocą kas rejestrujących, co podlega kontroli Urzędu 
Miejskiego w Szczytnie pod warunkiem, Ŝe wydruk z kasy 
będzie zawierać dane umoŜliwiające identyfikację: 
egzemplarza pokwitowania, podatnika, rodzaju opłaty, 
wysokości kwoty wpłaty, okresu, którego dotyczy wpłata, 
daty wpłaty. Miesięczne rozliczenie i dokonanie wpłaty do 
Urzędu Miejskiego w Szczytnie odbywa się do 15 dnia 
następnego miesiąca. Dopuszcza się teŜ pobór opłaty 
poprzez kwitariusze wpłat, które podlegają ewidencji i co 
miesięcznemu rozliczeniu z dokonaniem wpłaty w Urzędzie 
Miejskim w Szczytnie do 15 dnia następnego miesiąca. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczytno. 
 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/295/05 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 r. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 kwietnia  
2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i na targowisku miejskim w 
Szczytnie. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Beata Boczar 
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3042 

UCHWAŁA Nr III/6/06 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści. 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 5 
ust. 1 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 Jonkowo uchwala, co 
następuje: 
 

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

mieszkalnych lub ich części - 0.57 zł, 
 
  2) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 

części związanych z działalnością gospodarczą inną 
niŜ rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich 
części przydzielonych na potrzeby bytowe osób 
zajmujących lokale mieszkalne oraz od części 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 17.40 zł, 

 
  3) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych - 3.75 zł, 

 
  4) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8.66 zł, 

 

  5) od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków 
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego - 5.50 zł, 

 
  6) od domków letniskowych za 1 m2 powierzchni - 6.23 zł, 
 
  7) od budowli - 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 

powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
 
  8) od gruntów: 

a) związanych z działalnością gospodarczą inną niŜ 
działalność rolnicza lub leśna, od 1 m2 powierzchni 
- 0.69 zł, 

b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni - 3.65 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0.16 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Jonkowo. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jonkowo  
Nr XXXV/139/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Leszek Domin 

 

 

3043 

UCHWAŁA Nr III/7/06 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie podatku od środków transportowych. 

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055 i 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. 10 ust. 1 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, z  
2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Gminy Jonkowo 
uchwala. co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków 

transportowych w następującej wysokości: 
 
  1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556,00 zł; 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 660,00 zł; 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 762,00 zł; 

 
  2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
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Stawka podatku 

Liczba 
osi 

Dopuszczalna masa całkowita 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a 
mniej niŜ 23 tony 
 
równej lub wyŜszej niŜ 23 tony a 
mniej niŜ 26 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 26 ton 

906.00 zł. 
 

906.00 zł 
 
 

978.00 zł 
 

978.00 zł 

1 298.00 zł. 
 

1 298.00 zł 
 
 

1 298.00 zł 
 

1 298.00 zł 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a 
mniej niŜ 23 tony 
 
równej lub wyŜszej niŜ 23 tony a 
mniej niŜ 26 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 26 ton 

566,00 zł 
 
 

731,00 zł 
 
 

1.143,00 zł 
 
 

1.143,00 zł 

803,00 zł 
 
 

1.044,00 zł 
 
 

1.627,00 zł 
 
 

1.627,00 zł 

4 i więcej 
 
 

4 i więcej 
 
 

4 i więcej 
 
 

4 i więcej 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 18 tony a 
mniej niŜ 23 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 23 tony a 
mniej niŜ 26 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 26 ton 

700,00 zł 
 
 

1.009,00 zł 
 
 

1.009,00 zł 
 
 

1.802,00 zł 

988,00 zł 
 
 

1.494,00zł 
 
 

1.494,00 zł 
 
 

2.526,00 zł 

 
  3) od ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 ton i poniŜej 5,5 ton - 772,00 zł; 
b) od 5,5 ton i poniŜej 9 ton - 927,00 zł; 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton - 1 286,00 zł. 

 
  4) od ciągnika siodłowego i balastowego 

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

 
Stawka podatki 

Liczba osi 
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i 
mniej niŜ 18 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i 
mniej niŜ 36 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 36 ton a 
mniej niŜ 40 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 

669,00 zł 
 

1.462,00 zł 
 

1.462,00 zł 
 
 

1.462,00 zł 

948,00 zł 
 

1.953,00 zł 
 

1.953,00 zł 
 

1.953,00 zł 

3 i więcej 
 

3 i więcej 
 
 

3 i więcej 
 
 

3 i więcej 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i 
mniej niŜ 18 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i 
mniej niŜ 36 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 36 ton a 
mniej niŜ 40 ton 
 
równej  lub wyŜszej niŜ 40 ton 

1.287,00 zł 
 

1.287,00 zł 
 
 

1.287,00 zł 
 
 

1.802,00 zł 

1.782,00 zł 
 

1.782,00 zł 
 
 

1.782,00 zł 
 
 

2.527,70 zł 

 
  5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego - 669,00 zł, 

 
  6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

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

 
Stawka podatku 

Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a 
mniej niŜ 28 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 28 ton a 
mniej niŜ 33 tony 
 
równej lub wyŜszej niŜ 33 tony 
a mniej niŜ 38 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 38 ton 

236,00 zł 
 

412,00 zł 
 

412,00 zł 
 
 

412,00 zł 
 
 

412,00 zł 

329,00 zł 
 

581,00 zł 
 

581,00 zł 
 
 

581,00 zł 
 
 

581,00 zł 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a 
mniej niŜ 28 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 28 ton a 
mniej niŜ 33 tony 
 
równej lub wyŜszej niŜ 33 tony 
a mniej niŜ 38 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 38 ton 

278,00 zł 
 
 

278,00 zł 
 
 

636,00 zł 
 
 

937,00 zł 
 
 

1.186,00 zł 

396,00 zł 
 
 

396,00 zł 
 
 

878,00 zł 
 
 

1.335,00 zł 
 
 

1.755,00 zł 

3 i więcej 
 

3 i więcej 
 
 

3 i więcej 
 
 

3 i więcej 
 
 

3 i więcej 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton a 
mniej niŜ 18 ton 
równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a 
mniej niŜ 28 ton 
 
równej lub wyŜszej 28 ton a 
mniej niŜ 33 tony 
 
równej lub wyŜszej niŜ 33 ton a 
mniej niŜ 38 ton 
 
równej lub wyŜszej niŜ 38 ton 

698,00 zł 
 

698,00 zł 
 
 

840,00 zł 
 
 

698,00 zł 
 
 

976,00 zł 

976,00 zł 
 

976,00zł 
 
 

1.143,00 zł 
 
 

976,00 zł 
 
 

1.322,00 zł 

 
  7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 20 miejsc - 515,00 zł; 
b) równej 20 do mniej niŜ 30 miejsc - 834,00 zł; 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.390,00 zł. 

 
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych 

pojazdy uŜytkowane przez jednostki i zakłady budŜetowe 
Gminy Jonkowo. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 
 

§ 4. Traci moc uchwała XXXV/140/05 Rady Gminy 
Jonkowo w sprawie podatku od środków transportowych. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Leszek Domin 

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

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

pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne. 
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3044 

UCHWAŁA Nr III/8/06 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 18 grudnia 2006 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów, opłaty targow ej i administracyjnej. 

 
Na podstawie art. 14 i 19 pkt 1 lit. "a" i " d" oraz pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada 
Gminy Jonkowo uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości 20 zł za kaŜdego psa. 
 

2. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie 
do końca marca kaŜdego roku lub w ciągu dwóch tygodni 
od dnia wejścia w posiadanie psa. 
 

3. Podatek pobiera się w połowie stawki jeŜeli dana 
osoba weszła w posiadanie psa po 20 czerwca roku 
podatkowego. 
 

4. Podatek od posiadania psów pobiera sołtys lub 
wpłaca się w kasie Urzędu natomiast opłatę targową 
naleŜy wpłacać w kasie Urzędu. 
 

5. Sołtysi odprowadzają pobrany podatek od 
posiadania psów na rzecz Urzędu Gminy do 16-go 
kaŜdego miesiąca. 
 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w 
wysokości 15 zł od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej. Stawka dzienna płatna w dniu sprzedaŜy. 
 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty administracyjnej za 
sporządzenie testamentu w wysokości 100 zł, za wypisy i 
odpisy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w wysokości - 50 zł. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Jonkowo  
Nr XXXV/141/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, 
opłaty targowej i administracyjnej. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 
 

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

Przewodniczący Rady  
Leszek Domin 

 
 
 

3045 

                                                                                             Gdańsk, dnia 21 grudnia 2006 r. 
                                PREZES 
          URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
            OGD-4210-55(22)/2006/597/IV/BP 
 
 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 
 

po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 11 lipca 2006 r. 

 
MICHELIN POLSKA S.A. 

z siedzibą w Olsztynie 
 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
 

postanawiam 
 
  1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
 
  2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2008 r.  
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UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję 
na wytwarzanie ciepła z dnia 22 września 1998 r. Nr WCC/67/597/U/2/98/EB, zmienioną decyzjami z dnia 14 lipca 2000 r.  
Nr WCC/67A/597/W/3/2000/RW oraz z dnia 3 marca 2005 r. Nr WCC/67B/597/W/OGD/2005/CM, w dniu 19 lipca 2006 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla ciepła ustalonej przez to 
Przedsiębiorstwo.  
 Pismami z dnia: 2 sierpnia, 5 września, 10 października, 3 i 29 listopada oraz 11 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złoŜenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych 
dokumentów. Odpowiednio w dniach: 21 sierpnia, 2 i 24 października, 23 listopada 2006 r. oraz 7 i 18 grudnia 2006 r. 
Przedsiębiorstwo złoŜyło Ŝądane dokumenty i wyjaśnienia. Jednocześnie Prezes URE uwzględnił wniosek Przedsiębiorstwa o 
przedłuŜenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 września 2006 r.  
 Ponadto w trakcie trwającego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia czwartej taryfy dla ciepła, 
Przedsiębiorstwo dokonało stosownych zmian we wniosku taryfowym, w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 9 listopada 
2006 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej 
„rozporządzeniem taryfowym”. 
 Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla 
paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. 
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na Ŝądanie 
Prezesa URE. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo 
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
taryfowego.  

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów z 
wytwarzania ciepła. Podstawą ustalenia przychodów były uzasadnione roczne planowane koszty, określone zgodnie z § 12 
rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa (miału węgla kamiennego) oraz 
koszty remontów. 

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
- Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 
 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji 
Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk. 
 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.  
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowaŜnienia 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Mirosława Szatybełko-Połom 
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MICHELIN POLSKA Spółka  Akcyjna 
ul. Leonharda 9, 10-454 OLSZTYN 

 
 

TARYFA 
dla ciepła 

 
 

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 

z dnia 21 grudnia 2006 r. 
Nr OGD-4210-55(22)/2006/597/IV/BP 

 
 
SPIS TREŚCI 
 
CZĘŚĆ 1 Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie 
 
CZĘŚC 2 Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 
 
CZĘŚĆ 3 Podział odbiorców na grupy      
 
CZĘŚĆ 4 Rodzaje oraz wysokość bazowych cen 
 
CZĘŚĆ 5 Warunki stosowania cen      
 
CZĘŚĆ 6 Zasady wprowadzania cen 
 
 
 

CZĘŚĆ 1 
Objaśnienia poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie 

 
1.1. UŜyte w taryfie pojęcia oznaczają: 
 
  - ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),   
 
  - rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), 
 
  - rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 167, poz. 1751), 

 
  - wytwórca ciepła- przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła, tj. MICHELIN POLSKA S.A.,  

ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zwany dalej „MICHELIN POLSKA S.A.”,  
 
  - odbiorca - kaŜdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym, 
 
  - źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła,  
 
  - układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, 

słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŜności  
z tytułu dostarczania ciepła, 

 
  - grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są 

prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 
 
  - moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła 

odebranego z tego nośnika w jednostce czasu, 
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  - zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w 
odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia: 

 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

 
  - warunki obliczeniowe :  

 
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są 

obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.  

 
1.2. UŜyty w taryfie skrót oznacza:   
 
CS - źródło ciepła zlokalizowane w Olsztynie, przy ul. Leonharda 9, stanowiące własność MICHELIN POLSKA S.A., w którym 

wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego. 
 
 

CZĘŚĆ 2 
Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło 

 
MICHELIN POLSKA S.A. prowadzi działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonej koncesji w 
zakresie wytwarzania ciepła z dnia 22 września 1998 r. Nr WCC/67/597/U/2/98/EB, zmienionej decyzjami: z dnia 14 lipca 
2000 r. Nr WCC/67A/597/ W/3/2000/RW oraz z dnia 3 marca 2005 r. Nr WCC/67B/597/W/OGD/2005/CM.   
 
 

CZĘŚĆ 3 
Podział odbiorców na grupy 

 
GRUPA 1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła CS, dostarczane jest w postaci gorącej wody do sieci 

ciepłowniczych stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.  
 
 

CZĘŚĆ 4 
Rodzaje oraz wysoko ść bazowych cen 

 
w ujęciu netto: 
 

Grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną 
[zł/MW] 

 roczna rata miesięczna 

cena ciepła 
[zł/GJ] 

cena nośnika ciepła 
[zł/m3] 

grupa 1 46 806,80 3 900,57 17,15 5,90 

 
w ujęciu brutto *): 
 

Grupa odbiorców cena za zamówioną moc cieplną 
[zł/MW] 

 roczna rata miesięczna 

cena ciepła 
[zł/GJ] 

cena nośnika ciepła 
[zł/m3] 

grupa 1 57 104,30 4 758,69 20,92 7,20 

 
*) uwzględniono podatek VAT w wysokości 22% . 
 
 

CZĘŚĆ 5 
Warunki stosowania cen 

 
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które 

zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 
 

5.2. W przypadkach: 
 
  a) niedotrzymania przez MICHELIN POLSKA S.A. standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez 

odbiorców warunków umowy, 
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  b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
 
  c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
 
  d) nielegalnego poboru ciepła, 
 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
 
 

CZĘŚĆ 6 
Zasady wprowadzania cen 

 
MICHELIN POLSKA S.A. wprowadza do stosowania ceny określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i 
nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Członek Zarządu 
Dyrektor 

Zakładu Kordów 
Piotr Konopka 

 
Prokurent 

Andrzej Dac 
 
 
 
 
 

3046 

                                                                                   Gdańsk, dnia 22 grudnia 2006 r. 
                    PREZES 
     URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
       OGD-4210-60(18)/2006/572/IV/MJ 
 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), 

 
po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 28 sierpnia  2006 r. 
 

Zakładu Energetyki Cieplnej 
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Orzyszu 
 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
 

postanawiam 
 
  1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
 
  2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 maja 2008 r.  
 
 

UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje na:  
 
  - wytwarzanie ciepła Nr WCC/188/572/U/OT-7/98/MK z dnia 6 października 1998 r., zmienioną decyzjami  

Nr WCC/188A/572/W/3/2000/MJ z dnia 20 września 2000 r. oraz Nr WCC/188B/572/W/3/2001/MJ z dnia 31 sierpnia 2001 r., 
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  - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/202/572/U/OT-7/98/MK z dnia 6 października 1998 r., zmienioną decyzjami:  
Nr PCC/202/S/572/U/3/99 z dnia 17 sierpnia 1999 r., Nr PCC/202A/572/W/3/2000/MJ z dnia 20 września 2000 oraz  
Nr PCC/202B/572/W/3/2001/MJ z dnia 5 października 2001 r., 

 
w dniu 31 sierpnia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (czwartej) taryfy dla 
ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  
 
 Pismami z dnia: 13 września, 13 października, 3 i 29 listopada 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej 
„Prezesem URE”, wezwał Przedsiębiorstwo do złoŜenia stosownych wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów. 
Odpowiednio w dniach: 11 i 26 października, 21 listopada oraz 18 grudnia 2006 r. Przedsiębiorstwo złoŜyło Ŝądane 
dokumenty i wyjaśnienia.  
 
 Ponadto w trakcie trwającego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia czwartej taryfy dla ciepła, 
Przedsiębiorstwo dokonało stosownych zmian we wniosku taryfowym, w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 9 listopada 
2006 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej 
„rozporządzeniem taryfowym”. 
  
 Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla 
paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. 
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na Ŝądanie 
Prezesa URE. 
 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo 
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
taryfowego.  
 

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych 
przychodów ze sprzedaŜy ciepła, uwzględniających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust.1 pkt 1 i 2 i ust. 2 rozporządzenia taryfowego). 
Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia 
taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede wszystkim koszty paliwa i koszty remontów.  
 

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 
 

W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
- Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 
 

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Północnego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji 
Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gda ńsk. 
 

Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.  
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowaŜnienia 
GŁÓWNY SPECJALISTA 

w Północnym Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Celestyn Wojewódka 
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Zakład Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. w Orzyszu 

ul. M. Kajki 4 
12 - 250 Orzysz 

 
 
 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 

z dnia 22 grudnia 2006 r. 
Nr OGD-4210-60(18)/2006/572/IV/MJ 

 
SPIS TREŚCI 
 
CZĘŚĆ I                                                                                                          
Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie.                                                                       
 
CZĘŚĆ II 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.                                      
 
CZĘŚĆ III 
Podział odbiorców na grupy.                                                                                                         
 
CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.                                                                
 
CZĘŚĆ V 
Warunki stosowania cen i stawek opłat.                                                                                      
 
CZĘŚĆ VI 
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat .                                                                
 
 
 

CZĘŚĆ I 
Objaśnienia poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie. 

 
A. UŜyte w taryfie pojęcia oznaczają: 
 
  - ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
 
  - rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), 
 
  - rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 167, poz. 1751), 

 
  - przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych 

przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedaŜą ciepła wytworzonego w tych 
źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Spółka  
z o.o., ul. M. Kajki 4, 12-250 Orzysz, zwany dalej „ZEC Orzysz”,  

 
  - źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła, 
 
  - sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł 

ciepła do węzłów cieplnych, 
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  - przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek 
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami 
odbiorczymi w obiektach, 

 
  - węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła 

dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 
 
  - grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niŜ jeden obiekt, 
 
  - instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z 

węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, 
 
  - zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z 

instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła, 

 
  - obiekt - budowlę lub budynek wraz instalacjami odbiorczymi, 
 
  - układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, 

słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŜności 
z tytułu dostarczania ciepła, 

 
  - moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła 

odebranego z tego nośnika w jednostce czasu, 
 
  - zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w 
odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do 
zapewnienia:  

 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,  
 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 

 
  - warunki obliczeniowe: 
 

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane 
obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 

 
b) normatywną temperaturę ciepłej wody. 
 

  - grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są 
prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 

 
  - odbiorca - kaŜdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym.  
 
B. UŜyty w taryfie skrót oznacza: 
 
  - K1 - źródło ciepła zlokalizowane w Orzyszu przy ul. M. Kajki 4, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa 

stałego (miału węgla kamiennego). 
 
 

CZĘŚĆ II 
Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło. 

 
ZEC Orzysz prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych 
koncesji w zakresie:  
 
  - wytwarzania ciepła z dnia 6 października 1998 r. Nr WCC/188/572/U/OT-7/98/MK, zmienionej decyzjami z dnia  

20 września 2000 r. Nr WCC/188A/572/W/3/2000/MJ oraz z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr WCC/188B/572/W/3/2001/MJ,  
 
  - przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 6 października 1998 r. Nr PCC/202/572/U/OT-7/98/MK, zmienionej decyzjami: z dnia 

17 sierpnia 1999 r. Nr PCC/202/S/572/U/3/99, z dnia 20 września 2000 r. Nr PCC/202A/572/W/3/2000/MJ oraz z dnia  
5 października 2001 r. Nr PCC/202B/572/W/3/2001/MJ. 
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CZĘŚĆ III 
Podział odbiorców na grupy. 

 
GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą 

stanowiącą własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowaną oraz węzły cieplne stanowiące własność 
odbiorców i przez nich eksploatowane. Układy pomiarowo - rozliczeniowe stanowią własność odbiorców. 

 
GRUPA A-1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć 

ciepłowniczą stanowiącą własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowaną oraz węzły cieplne stanowiące 
własność odbiorców i przez nich eksploatowane. Układy pomiarowo-rozliczeniowe stanowią własność ZEC 
Orzysz. 

 
GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą 

oraz węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane. 
 
GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą 

i grupowe węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne 
instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowiące własność odbiorcy i przez niego eksploatowane. Koszty energii 
elektrycznej zuŜytej w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są węzły grupowe ponoszą odbiorcy.  

 
GRUPA C1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą 

i grupowe węzły cieplne stanowiące własność ZEC Orzysz i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne 
instalacje odbiorcze za tymi węzłami stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane. Koszty energii 
elektrycznej zuŜytej w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są węzły grupowe ponosi ZEC Orzysz.  

 
 

CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysoko ść bazowych cen i stawek opłat. 

 
4.1. Bazowe ceny i stawki opłat w ujęciu netto i brutto:  
 

Grupa odbiorców A j.m. NETTO BRUTTO* 
roczna 60 738,47 74 100,93 cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW 

5 061,54 6 175,08 
cena ciepła  zł/GJ 20,78 25,35 
cena nośnika ciepła  zł/m3 20,63 25,17 

roczna 11 861,95 14 471,58 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 

zł/MW 
988,50 1 205,97 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,14 5,05 
 

Grupa odbiorców  A1 j. m. NETTO BRUTTO* 
roczna 60 738,47 74 100,93 cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW 

5 061,54 6 175,08 
cena ciepła  zł/GJ 20,78 25,35 
cena nośnika ciepła  zł/m3 20,63 25,17 

roczna 12 249,37 14 944,23 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 

ł/MW 
1 020,78 1 245,35 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 3,47 4,23 
 

Grupa odbiorców  B j.m. NETTO BRUTTO* 

roczna 60 738,47 74 100,93 cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 

zł/MW 
5 061,54 6 175,08 

cena ciepła  zł/GJ 20,78 25,35 
cena nośnika ciepła  zł/m3 20,63 25,17 

roczna 17 682,09 21 572,15 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 

 
1 473,51 1 797,68 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,72 9,42 
 

Grupa odbiorców  C j. m. NETTO BRUTTO* 
roczna 60 738,47 74 100,93 cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW 

5 061,54 6 175,08 
cena ciepła  zł/GJ 20,78 25,35 
cena nośnika ciepła  zł/m3 20,63 25,17 

roczna 21 767,03 26 555,78 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 

zł/MW 
1 813,92 2 212,98 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7,65 9,33 
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Grupa odbiorców  C1 j.m. NETTO BRUTTO* 
roczna 60 738,47 74 100,93 cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW 

5 061,54 6 175,08 
cena ciepła  zł/GJ 20,78 25,35 
cena nośnika ciepła  zł/ m3 20,63 25,17 

roczna 24 986,99 30 484,13 stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 

zł/MW 
2 082,25 2 540,34 

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł /GJ 7,99 9,75 
 
* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22%.  
 
4.2. Bazowe stawki opłat za przyłączenie do sieci: 
 
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, poniewaŜ ZEC Orzysz nie planuje przyłączenia 
nowych odbiorców w pierwszym roku stosowania taryfy. 
W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej, ZEC Orzysz wystąpi o zmianę 
taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie. 
 
 

CZĘŚĆ V 
Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

          
5.1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 
 
5.2. W przypadkach: 
 
  a) niedotrzymania przez ZEC Orzysz standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców 

warunków umowy, 
 
  b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
 
  c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 
 
  d) nielegalnego poboru ciepła, 
 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
 
 

CZĘŚĆ VI 
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat. 

 
ZEC Orzysz wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w taryfie nie wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie 
później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Członek Zarządu                     Dyrektor Zarządu 
Danuta Irena Gromko                   Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
                         Zbigniew Jankowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 204  Poz. 3005 
 

- 13522 - 

3047 

WYROK 

w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 25 pa ździernika 2006 r. 

Sygn. akt II SA/Ol 160/06 
 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie  
w składzie następującym: 
Przewodniczący      Sędzia WSA Hanna Raszkowska 
Sędziowie                 Sędzia WSA Tadeusz Lipiński (spr.) 

Asesor WSA Bogusław JaŜdŜyk  
Protokolant                    Lech LedwoŜyw 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2006 roku 
sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
na uchwałę Rady Miejskiej w Barczewie 
z dnia 31 sierpnia 2005 r. Nr XXXIX/245/05 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
  1) stwierdza niewaŜność zaskarŜonej uchwały w całości;  
 
  2) orzeka, Ŝe zaskarŜona uchwała nie podlega wykonaniu. 
 
 
 
 


