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2639
ROZPORZĄDZENIE Nr 40
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087
oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

zainwestowania miejskiego lub w obszarze zwartej
zabudowy wsi lub osad wiejskich pod warunkiem, Ŝe
realizowana budowa nie wpłynie niekorzystnie na
środowisko cieku wodnego i spełni wymagania innych
przepisów."

§ 1. W § 4 rozporządzenia Nr 8 Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w
sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 505) ust. 3
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

„3. Dopuszcza się odstępstwo od zakazu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7 w przypadku rzek płynących w terenie

2640
UCHWAŁA Nr XVI/136/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piszu stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XXXIII/403/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca
2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piszu (Dz. Urz.
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 56, poz. 782,
Nr 165, poz. 187 i z 2006 r. Nr 64, poz. 1189) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zadania w ramach Klubu Integracji Społecznej, do
których w szczególności naleŜą:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu
pracy na czas określony lub na czas wykonywania
określonej pracy, w pełnym lub niepełnym
wymiarze
czasu
pracy
u
pracodawców,
wykonywania
usług
na
podstawie
umów

2)
3)
4)
5)

cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia
zatrudnienia;
prace społecznie uŜyteczne;
roboty publiczne;
poradnictwo prawne;
działalność
samopomocowa
w
zakresie
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych”.

2) Rozdział III otrzymuje brzmienie:
„Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 7. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor
Ośrodka
Pomocy
Społecznej,
zwany
dalej
Dyrektorem, zatrudniany przez Burmistrza, przy
pomocy dwóch Kierowników Działów zatrudnianych
przez Dyrektora.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek Pomocy Społecznej
na zewnątrz i ma upowaŜnienie do występowania
przed sądami i innymi organami w zakresie
realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
zadań.
3. Dyrektor dysponuje majątkiem Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie zwykłego zarządu. Do
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
niezbędna jest zgoda Burmistrza.
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§ 9. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje
zadania
poprzez
osoby
zatrudnione
na
wyodrębnionych stanowiskach pracy.

§ 8. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora naleŜy w
szczególności:
1) zapewnienie
właściwej
organizacji
pracy,
dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych
stanowisk pracy;

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka
Pomocy Społecznej określa regulamin organizacyjny,
wprowadzany w drodze zarządzenia Burmistrza na
wniosek Dyrektora”.

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku
pracy w stosunku do osób zatrudnionych w
Ośrodku Pomocy Społecznej;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Pisza.

3) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach
dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej;

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

4) nadzór
organizacyjny
i
słuŜbowy
nad
zatrudnionymi w Ośrodku Pomocy Społecznej
pracownikami.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

2641
UCHWAŁA Nr XVI/142/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, 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, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 4 ust. 1 art. 15 art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127,
poz. 880) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

1) rysunek planu sporządzony na mapie ewidencyjnej w
skali 1:1 000, stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do
niniejszej uchwały ,

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są ustaleniami planu:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz,
zwany dalej „planem”

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium,
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały ,
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag
do projektu planu – stanowiące załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały ,
4) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do
zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych –
stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

a) granica obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu i
róŜnych zasadach zagospodarowania,

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.
c) obowiązujące linie zabudowy,
§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr L/622/06
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Wschód w mieście Pisz.
2. Integralną częścią uchwały są:

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) przeznaczenie terenów w poszczególnych obszarach
funkcjonalnych, oznaczonych symbolami: U/MN, KD,
KDW, ZN,.
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§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów
funkcjonalnych oznaczonych symbolami przeznaczenia i
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z
rysunkiem planu:

DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE
§ 6. Ustalenia dotyczące
kształtowania ładu przestrzennego

zasad

ochrony

i

1) U/MN – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa
odnośnie
zachowania
ładu
przestrzennego,
architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

2) KD – teren drogi publicznej
3) KDW - teren drogi wewnętrznej,
4) ZN - teren zieleni nieurządzonej
§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały
mowa o:

jest

1) terenie – naleŜy przez to rozumieć teren funkcjonalny
lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia
planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz
określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem
planu,
2) linii rozgraniczającej – naleŜy przez to rozumieć linię
oddzielającą tereny o róŜnych funkcjach lub róŜnych
zasadach zagospodarowania,
3) obowiązującej linii zabudowy – naleŜy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza
którą nie wolno wyprowadzać nowo realizowanych
budynków oraz wzdłuŜ której trzeba sytuować jedną z
elewacji obiektu,
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŜy przez to
rozumieć linię, której nie mogą przekroczyć
zewnętrzne schody budynku
5) usługach nieuciąŜliwych – naleŜy przez to rozumieć
obiekty słuŜące zaspokajaniu potrzeb ludności, oraz
obiekty w których nie wytwarza się dóbr materialnych
na skalę przemysłową tj. wielkoseryjną które nie
mogą powodować stałej bądź okresowej uciąŜliwości
dla zabudowy mieszkaniowej, ani obniŜać standardu
zamieszkania
poprzez:
emisję
związków
aromatycznych i szkodliwych; ewentualna uciąŜliwość
usługi bądź szkodliwość dla środowiska nie moŜe
wykraczać poza granice działki na której zlokalizowany
jest obiekt, a tym samym powodować konieczności
ustanawiania strefy,
6) terenach zieleni – rozumie się przez to zespoły
roślinności
spełniające
role
wypoczynkowe,
dydaktyczno-wychowawcze i estetyczne, a w
szczególności parki, zieleńce, zieleń na placach,
zieleń izolacyjną z wyłączeniem terenów ogrodów
działkowych,
7) zieleni nieurządzonej – naleŜy przez to rozumieć
zieleń naturalną,
8) drogach wewnętrznych – naleŜy przez to rozumieć
drogi nie zaliczone do Ŝadnej kategorii dróg
publicznych, w szczególności drogi w osiedlach
mieszkaniowych, dojazdowe do obiektów usługowych,
9) celach publicznych – naleŜy przez to rozumieć
wszelkie działania i inwestycje leŜące w gestii
administracji
samorządowej
lub
administracji
państwowej i finansowane całkowicie lub częściowo ze
środków publicznych.

2. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne
zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny naleŜy
prowadzić zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w § 12
niniejszej uchwały, obowiązującymi normami i przepisami
oraz zasadami sztuki budowlanej.
3. Forma projektowanych segmentów budynków winna
być kształtowana w nawiązaniu do istniejących
segmentów budynku na działkach Nr 1442/8, 1442/32 i
1442/7, 1442/33, przy zachowaniu tradycyjnych
materiałów wykończeniowych (drewno, kamień, cegła,
dachówka).
4. Zakazuje się grodzenia nieruchomości w granicach
opracowania planu.
§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Nie zezwala się na lokalizację inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko wymagających
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań
związanych
z
kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) za
wyjątkiem inwestycji celu publicznego i infrastruktury
technicznej.
2. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, Ŝe
w rozumieniu art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z późn. zm.) obszar opracowania jest terenem
przeznaczonym na cele mieszkaniowo-usługowe.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkowego.
Przy projektowaniu budynków nawiązywać do tradycyjnej
(historycznej) zabudowy regionalnej (gabaryty, forma).
W elewacjach naleŜy stosować materiały naturalne,
tradycyjne - dachówka ceramiczna (naturalna czerwona),
cegła, kamień, tynki o wyglądzie tradycyjnych tynków,
drewno.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
1. Plan wyznacza jako tereny przeznaczone do
realizacji celów publicznych, tereny drogi publicznej oraz
sieci infrastruktury technicznej.
2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się
lokalizację wszelkich zadań słuŜących realizacji celów
publicznych. Ich realizacja na poszczególnych terenach
funkcjonalnych musi być zgodna z ustaleniami
szczegółowymi z zakresu warunków, zasad i standardów
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
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§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, a takŜe naraŜonych na
niebezpieczeństwo powodzi
1. Teren objęty planem połoŜony jest przy linii
kolejowej drugorzędnej Olsztyn – Ełk. Ze względu na
połoŜenie terenu w sąsiedztwie linii kolejowej naleŜy
uwzględnić obowiązujące przepisy Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w
sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków
dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej,
a takŜe sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieŜnych oraz pasów przeciwpoŜarowych (Dz. U. Nr
249, poz. 2500).
2. Obiekty zlokalizowane przy ul. Wojska Polskiego i
w sąsiedztwie linii kolejowej, ze względu na połoŜenie w
zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu
komunikacyjnego, winny być budowane z materiałów o
odpowiedniej izolacyjności akustycznej.
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Adaptuje się istniejące tereny komunikacyjne,
oznaczone na rysunku planu, symbolem KD i KDW.
2. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków
naleŜy zapewnić przez przyłączenie obiektów do sieci
miejskiej na warunkach Zarządcy sieci.
3. Zaopatrzenie w wodę
do celów bytowych i
przeciwpoŜarowych naleŜy zapewnić przez przyłączenie
obiektów do istniejącej sieci miejskiej.
4. Doprowadzenie energii elektrycznej naleŜy
realizować na podstawie warunków przyłączenia
określonych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon
Energetyczny Dystrybucji GiŜycko lub inny właściwy rejon
energetyczny. Sieci energetyczne słuŜące do zasilania
planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z Ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
5. Zaopatrzenie w ciepło z lokalnych własnych
kotłowni.
6. Gromadzenie odpadów stałych w szczelnych
kontenerach i wywoŜenie na gminne składowisko
odpadów lub na innych zasadach ustalonych przez
władze Gminy Pisz.
7. Adaptuje się istniejącą sieć telekomunikacyjną z
moŜliwością rozbudowy i przystosowania do potrzeb
uŜytkowników.
8. Adaptuje się istniejące sieci gazowe z moŜliwością
wymiany, rozbudowy i budowy na warunkach Zarządcy
sieci.
9. Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów
uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez
konieczności wprowadzenia zmian do planu.
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DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW
WYRÓśNIONYCH W PLANIE
§ 12. 1. Ustala się teren zabudowy usługowomieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu - symbolem
U/MN
2. Dla terenu o symbolu U/MN ustala się :
2) Adaptuje się istniejące budynki usługowo-mieszkalne.
Na kaŜdej z działek budowlanych, ograniczonej
obowiązującymi liniami zabudowy, lokalizuje się
budynek
usługowo-mieszkalny
w
zabudowie
szeregowej, funkcja usługowa winna zajmować co
najmniej parter budynku. Zewnętrzne ściany nowych
budynków, w tym ewentualne balkony i loggie, nie
mogą przekroczyć obowiązującej linii zabudowy. Na
1/3 elewacji budynków dopuszcza się wysunięcie,
cofnięcie np. w celu realizacji balkonu w piętrze
budynku;
3) Nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą schodów
zewnętrznych, tarasów, zadaszeń, podestów itp.
Między
obowiązującą
linią
zabudowy,
a
nieprzekraczalną linią zabudowy, projektuje się
zewnętrzne schody Ŝelbetowe wiszące na parter
budynków, oparte na belce Ŝelbetowej umocowanej na
ścianie fundamentowej, po uprzednim uzgodnieniu z
Telekomunikacją
Polską
S.A.
w
Olsztynie
zastosowanych zabezpieczeń telekomunikacyjnych
urządzeń podziemnych;
4) Adaptuje się wejście do pomieszczeń handlowych
segmentu
zewnętrznego
od
strony
elewacji
zachodniej, a do pomieszczeń mieszkalnych od strony
wschodniej i do pozostałych segmentów - ustala się
wejścia od strony ulicy Wojska Polskiego chodnikiem o
szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
połączonym ze schodami Ŝelbetowymi, a wejścia do
piwnic (o funkcji gospodarczej, magazynowej i
kotłowni) i części mieszkalnej, projektować naleŜy od
strony południowej - strony zaplecza;
5) Poziom posadowienia parterów nowych budynków
dostosować do poziomów istniejących budynków na
sąsiednich działkach;
6) Stolarkę okienną i drzwiową naleŜy projektować o
podwyŜszonych parametrach w zakresie ochrony
akustycznej;
7) Piwnice budynków przeznacza się
gospodarcze, magazynowe, kotłownie;

na

funkcje

8) Planowane budynki konstrukcji murowanej, piętrowe, z
uŜytkowym poddaszem;
9) Zadaszenia budynków naleŜy kształtować w formie
dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci
0
dachowych 45 . Kalenice zadaszeń naleŜy sytuować
równolegle do ulicy Wojska Polskiego. Doświetlenie
poddaszy
lukarnami,
przykrytymi
daszkami
dwuspadowymi, usytuowanymi poniŜej kalenicy
dachu;
10) Na terenie o symbolu U/MN, zakazuje się wznoszenia
jakichkolwiek innych, nie ustalonych w planie,
obiektów kubaturowych;
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11) Nieustalone w planie warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu regulują właściwe przepisy
budowlane;
12) Projekt realizacyjny uzgodnić z ZEB Dystrybucja Sp. z
o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji GiŜycko lub
innym właściwym rejonem energetycznym w związku z
sąsiedztwem linii energetycznej 110kV.
§ 13. 1. Ustala się teren drogi publicznej – ulicę
Wojska Polskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem KD.
2. Dla terenu o symbolu KD ustala się:
1) adaptuje się jezdnię o szerokości 7 m,
2) adaptuje się chodnik o szerokości 3 m od strony
zabudowy usługowo-mieszkalnej,
3) rezerwuje się pas terenu o szerokości 3m w
sąsiedztwie zieleni o symbolu ZN, z moŜliwością
urządzenia ścieŜki rowerowej.
§ 14. 1. Ustala się teren drogi dojazdowej (wewnętrznej) oznaczony na rysunku planu - symbolem KDW.
2. Dla terenu o symbolu KDW, ustala się:
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2) adaptuje się istniejącą infrastrukturę techniczną z
moŜliwością jej przebudowy lub budowy nowej;
3) teren zieleni, od strony północnej przylega do terenu
linii kolejowej Nr 219 Olsztyn - Szczytno - Ełk,
stanowiącej „teren zamknięty”, w związku z czym do
terenów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
linii kolejowej mają zastosowanie przepisy szczególne
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) oraz akty
wykonawcze. Roboty ziemne mogą być wykonywane
w odległości nie mniejszej niŜ 4 m od granicy obszaru
kolejowego, wykonywanie robót ziemnych w odległości
od 4 m do 20 m od granicy tego obszaru powinno być
kaŜdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.
Na gruntach połoŜonych w sąsiedztwie linii kolejowej
drzewa lub krzewy mogą być usytuowane w odległości
nie mniejszej niŜ 15 m od osi skrajnego toru
kolejowego;
4) zakazuje się wprowadzania drzew i krzewów w strefie
uciąŜliwości linii energetycznych;
5) na terenie o symbolu ZN, dopuszcza się
wprowadzenie zieleni parkowej, po uwzględnieniu
powyŜszych ustaleń.
DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

1) adaptuje się jezdnię o szerokości 6 m,
2) adaptuje się istniejącą infrastrukturę techniczną, z
moŜliwością lokalizacji nowych przyłączy,
3) adaptację istniejących i budowę niezbędnych schodów
zewnętrznych z uwzględnieniem nieprzekraczalnych
linii zabudowy
§ 15. 1. Ustala się teren istniejącej zieleni nieurządzonej
- oznaczony na rysunku planu - symbolem ZN.

§ 16. Ustala się stawkę procentową, słuŜącą
naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokości 10%.
§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Pisza.
§ 18. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

2. Dla terenu o symbolu ZN, ustala się:
1) zakazuje się wprowadzania obiektów kubaturowych;

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/142/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/ 142/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się
zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części osiedla Wschód w mieście
Pisz z ustaleniami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz
przyjętego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionym uchwałą Nr XXX/361/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu
przy ul. Gdańskiej, uchwałą Nr L/626/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty
oraz uchwałą Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r., w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy
mostowej oraz uchwałą Nr XV/125/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w obrębach wsi Karwik, Wiartel i Snopki
oraz w obrębie miasta Pisz II.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/ 142/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy termin wnoszenia uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyznaczono do 14.09.2007 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi, wobec powyŜszego nie
rozstrzygano o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/ 142/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 października 2007 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy
oraz zasady finansowania wynikają z budŜetu gminy.
W granicach planu nie wskazuje się nowych terenów jako przestrzenie publiczne naleŜące do zadań własnych gminy, o
których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale w zaleŜności od
potrzeb, ustala się moŜliwość ich wyznaczenia.
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2642
UCHWAŁA Nr X/59/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 19
pkt 1f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j .w Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy Rychliki
uchwala, co następuje:

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

§ 1. Uchwala się roczne stawki opłaty od posiadania
psów - za trzeciego psa i następnego - 20,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

§ 2. Uchwala się termin płatności opłaty od posiadania
psów do dnia 31 maja roku podatkowego lub w terminie 2
tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
§ 3. Podatnicy zobowiązani są do opłacenia podatku,
bez wezwania w kasie Urzędu Gminy, w terminie
określonym w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.

2643
UCHWAŁA Nr X/60/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 19
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy Rychliki
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów: - z tytułu
posiadania 2 psów na kaŜde gospodarstwo domowe.
§ 2. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
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2644
UCHWAŁA Nr X/61/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok.
2) od budynków lub ich części:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), w
związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy
Rychliki uchwala, co następuje:

2

a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 2
17,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym - 8,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2
3,80 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

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

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego, z wyłączeniem
2
budynków letniskowych - 4,90 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
2
- od letniskowych - 6,37 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej.

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2
0,69 zł od 1 m powierzchni,

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,70 zł od 1 ha
powierzchni,

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego, z wyłączeniem
2
letniskowych - 0,29 zł od 1 m powierzchni,
2
- od letniskowych - 0,35 zł od 1 m powierzchni

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

2645
UCHWAŁA Nr X/62/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. w
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; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220,

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
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poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy Rychliki
uchwala, co następuje:

2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 nie
obejmują
budynków
i
gruntów
związanych
z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.

1) budynki i grunty zajęte na działalność kulturalną,
oświatową, sportową oraz ochrony przeciwpoŜarowej,

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

2) budynki lub ich części bezpośrednio związane z
procesem poboru i uzdatniania wody,
3) przewody sieci rozdzielczej wody,

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

4) budowle słuŜące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków.

2646
UCHWAŁA Nr X/63/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. w 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)
w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada
Gminy Rychliki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy:
1) od samochodów cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,87 zł,

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Dwie osie
0
127,55
352,56
496,68
Trzy osie
127,55
221,90
455,20
591,04
910,40
910,40
Cztery osie i więcej
591,04
599,34
935,28
1.484,84
1.484,84

Inny system
zawieszenia
osi jezdnych
4
127,55
352,56
496,68
1124,01
221,90
455,20
591,04
910,40
1.415,37
1.415,37
599,34
935,28
1.484,84
2.202,37
2.202,37

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.128,10 zł,
c) powyŜej 9 ton poniŜej 12 ton - 1.353,72 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.

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 - 1.579,33 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,
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STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP
OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 ustawy

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach )
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna(osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Dwie osie
0
238,50
502,90
1.268,14
Trzy osie
1118,82
1.547,06

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

4
34,22
431,36
825,38
1.739,92

12
28
33
38

28
33
38

1.547,06
2.288,44

12
38

38

Inne systemy
i zawieszenia
osi jezdnych

5) od przyczep i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 1.353,72 zł,

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Jedna oś
0
159,69
287,23
Dwie osie
188,73
550,60
763,17
1.031,72
Trzy osie
607,63
846,11

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
22,82
287,23
503,94
277,90
763,17
1.159,26
1.526,32
846,11
1.149,93

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1.579,33 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.996,71 zł.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego),

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

2647
UCHWAŁA Nr X/64/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy Rychliki
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1) środki transportowe słuŜące do przewozu dzieci
szkolnych,
2) środki transportowe wykorzystywane na potrzeby
ochrony przeciwpoŜarowej.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11202 Poz. 2648 i 2649

2648
UCHWAŁA Nr X/65/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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 146, poz. 1055, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), w
związku z art. 19 pkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. w Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, oraz Nr 251, poz. 1847) - Rada Gminy
Rychliki uchwala, co następuje:

2) ze stoiska bez zadaszenia - 7,00 zł,
3) ze stoiska zadaszonego - 9,00 zł,
4) z namiotu - 15,00 zł,
5) z samochodu cięŜarowego lub przyczepy - 20,00 zł.
§ 2. Termin płatności opłaty targowej przypada na
dzień, w którym przeprowadzona była sprzedaŜ.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty
targowej obowiązującej na terenie Gminy Rychliki, przy
sprzedaŜy :

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

1) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki lub bezpośrednio z
placu - 5,00 zł,

2649
UCHWAŁA Nr XV/64/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
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 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.: Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:
§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta dla celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Monitor
Polski Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1 kwintal do
kwoty 45,00 zł za 1 kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer
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UCHWAŁA Nr XV/65/07
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik.
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 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
1
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
zm.: z 2005, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) Rada Gminy Kurzętnik
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów opodatkowania w następującej wysokości:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton w
zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki
podatku wynoszą:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 tony włącznie 500 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 680 zł.
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

nie mniej niŜ

12
13
14
15
12
17
19
21
23
12
25
27
29

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy
mniej niŜ
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
13
700
800
14
800
950
15
950
1.000
1.000
1.252
Trzy osie
17
700
800
19
800
1.000
21
1.000
1.200
23
1.200
1.300
1.300
1.577
Cztery osie i więcej
25
1.200
1.250
27
1.250
1.350
29
1.350
1.654
1.654
2.452

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

w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów stawki podatku wynoszą:
a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie 500 zł,
b) powyŜej 8 ton i poniŜej 12 ton 550 zł.
4) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
( w złotych )

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
600
660
700
750
800
920
1.413
1.936
Trzy osie i więcej
1.247
1.723
1.723
2.505

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 W tej kategorii w
zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów stawki podatku wynoszą:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie 180 zł,
b) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 200 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 zespołu pojazdów i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa) + pojazd
silnikowy (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

Stawka podatku
(w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
Jedna oś
220
250
320

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

240
320
562
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Dwie osie
12
23
28
33
38

23
28
33
38

12
38

38

211
250
614
850
1.150
Trzy osie i więcej
677
943

310
310
850
1.292
1.700

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/162/05 z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Kurzętnik (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 216, poz. 2324).

943
1.281

7) Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia. W tej kategorii stawki podatku wynoszą:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

a) do 15 miejsc włącznie 340 zł,
b) powyŜej 15 miejsc do 29 miejsc włącznie 640 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Rezmer

c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.300 zł.

_____________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 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. WEL 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.

2651
UCHWAŁA Nr X/67/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜki ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w
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; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. w Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z
2007 r. Nr 109, poz. 747) - Rada Gminy Rychliki uchwala,
co następuje:

§ 1. ObniŜa się stawkę Ŝyta za 1 q z kwoty 58,29 zł na
kwotę 45,00 zł.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka
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2652
UCHWAŁA Nr IX/64/07
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta przyjmowaną
jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2008
z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 53,00zł za 1 dt na
podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2007 r.
w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2007 r. (M. P. 2007 r. Nr 77, poz. 831).
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Urbaniak
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UCHWAŁA Nr IX/65/07
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 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 Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847)

(1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.
Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2
0,66 zł od 1 m powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,40 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
2
organizacje poŜytku publicznego - 0,18 zł od 1 m
powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
2

a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m po wierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,60 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
2
- 8,12 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy
Gronowo Elbląskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2007 i uchwała Nr III/19/07 Rady Gminy Gronowo
Elbląskie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia
6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,65 zł
2
od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
2
organizacje poŜytku publicznego - 5,50 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej.

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

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Urbaniak

2654
UCHWAŁA Nr XV/79/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada
Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na
terenie miasta i gminy Dobre Miasto w następujących
wysokościach:

publicznego
przez
organizacje
poŜytku
publicznego od 1 m² powierzchni - 0,19 zł.
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni uŜytkowej - 0,54 zł,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
w tym:
- w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych
utworzonych po 01.01.2008 r. od 1 m²
powierzchni uŜytkowej - 19,01 zł,
- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od
2
1 m powierzchni uŜytkowej - 5,26 zł,
2
- pozostałych od 1 m powierzchni uŜytkowej 16,30 zł.

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m² powierzchni - 0,66 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 3,71 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m² powierzchni uŜytkowej - 8,53 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m²
powierzchni uŜytkowej - 3,68 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m
powierzchni uŜytkowej - 4,45 zł.
w tej kategorii:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

-

-

- 11207 Poz. 2654 i 2655

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.

od zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m
powierzchni uŜytkowej - 2,16 zł,
2
od garaŜy od 1 m powierzchni uŜytkowej - 6,21
zł,
2
od budynków letniskowych od 1 m powierzchni
uŜytkowej - 5,26 zł.

§ 3. Z dniem 31.12.2007 r. traci moc:
Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z
dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.

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

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

b) nie ujętych w ppkt a 2% ich wartości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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UCHWAŁA Nr XV/80/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
Dobre Miasto oraz zwolnień od podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz
art. 6 ust. 3 art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Miejska
w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

3. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1 jest przedłoŜenie waŜnego certyfikatu zgodności z
ekologicznymi metodami produkcji wydanego przez
upowaŜnioną
jednostkę
certyfikującą
Ŝywność
ekologiczną.
4. Zwolnienie od podatku rolnego będzie przysługiwało
w okresie waŜności certyfikatu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 4. Z dniem 31.12.2007 r. traci moc uchwała
Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14
grudnia 2006 r.

§ 1. ObniŜa się z kwoty 58,29 zł do kwoty 40,00 zł
średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2007 r. ustaloną na podstawie Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 r.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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UCHWAŁA Nr XV/81/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 10
ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada
Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach
1

do 1980 r.
(w zł )
2

powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

Rok produkcji
Po 1980 r.
zasilane
zasilane innym
gazem
paliwem (w zł)
(w zł)
3
4

nie mniej niŜ

1
12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

a) od 3,5 tony i poniŜej 8 ton 501 zł,
b) od 8 ton i poniŜej 12 ton 726 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

664

450

623

1094

623

869

1

2

1318

787

1012

12
18
25
31

18
25
31
-

12
40

40
-

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
2
3
Dwie osie
13
807
14
1032
15
1257
1482
Trzy osie
17
1237
19
1441
21
1666
23
1901
25
2126
2351
Cztery osie i więcej
25
1625
27
1666
29
1891
31
2126
2351

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1032
1257
1482
2402
1441
1666
1901
2126
2351
2473
1666
1891
2126
2535
2535

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
3
2 osie
450
675
1012
1502
3 osie
1666
1778

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

4
787
1134
1472
1993
1778
2583

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniŜej 9 ton 348 zł,
b) od 9 ton i poniŜej 12 ton 450 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego i w zaleŜności od liczby osi
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
(przyczepa + pojazd
silnikowy) (w tonach)

nie mniej niŜ

1
12
18
25
12
28
33
38
12
38
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7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
Stawka podatku (w złotych)

a) mniejszej niŜ 30 miejsc 807 zł,

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub zawieszenia osi
mniej niŜ
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równowaŜne
2
3
4
1 oś
18
235
501
25
337
675
501
838
2 osie
28
715
961
33
1012
1288
38
1288
1523
1625
1758
3 osie i więcej
38
1308
1482
1635
1942

b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1789 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 3. Z dniem 31.12.2007 r. traci moc uchwała Rady
Miejskiej w Dobrym Mieście Nr III/11/06 w sprawie
podatku od środków transportowych.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście .
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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UCHWAŁA Nr XV/82/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz zwolnień.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz
art. 19 pkt 1 lit. ”a”, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i
Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Dobrym Mieście
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w
następujących wysokościach:
1) przy sprzedaŜy z ręki - 4,00 zł od osoby,
2) przy sprzedaŜy ze stoisk stałych (ław) lub punktów
sprzedaŜy - 11,00 zł od stoiska lub punktu,

a) do 2,5 tony włącznie - 12,00 zł od jednego samochodu,
b) powyŜej 2,5 tony - 17,00 zł od jednego samochodu.
2. Przez sprzedaŜ z ręki rozumie się – sprzedaŜ
towarów wyeksponowanych maksimum w trzech
pojemnikach (skrzynka, wiadro, kosz itp.), a zajęta
powierzchnia nie przekracza 1m².
3. Za stoisko stałe lub punkt sprzedaŜy uwaŜa się
wydzieloną część powierzchni zajętej na cele sprzedaŜy
2
nie przekraczającej 6 m .
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
1. Pobór opłaty targowej powierza się administratorowi
targowiska.
2. Za pobór opłaty targowej administratorowi
targowiska przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%
pobranej opłaty targowej.
§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej:

3) przy sprzedaŜy z samochodów o dopuszczalnej masie
całkowitej:

1) sprzedaŜ własnych wyrobów artystycznych,

Dziennik Urzędowy
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2) sprzedaŜ z ręki małej ilości mleka, jaj oraz płodów
rolnych wskazujących na pochodzenie z ogródków
przydomowych i pracowniczych,

grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek opłaty
targowej, zasad poboru oraz zwolnień.

3) sprzedaŜ na imprezach organizowanych przez Rady
Osiedli, jednostki organizacyjne gminy oraz inne
podmioty prowadzące działalność non profit.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.

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

§ 5. Z dniem 31.12.2007 r. traci moc uchwała
Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

2658
UCHWAŁA Nr XV/83/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 138, poz. 974) oraz art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) oraz
Rozporządzenia Nr 84 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca
1991 r. w sprawie ustalania miejscowości, w których pobiera
się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego
Nr 16, poz. 203) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwala się opłatę miejscową. Opłata miejscowa
pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłuŜej niŜ
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub
turystycznych w miejscowości Swobodna.

1. Przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy
w Swobodnej od osób przebywających na terenie Ośrodka.
2. Sołtys wsi Swobodna od osób:
a) przebywających na polu namiotowym,
b) korzystających z kwater prywatnych.
§ 4. Opłata miejscowa pobierana jest za kaŜdy dzień
pobytu w miejscowości Swobodna.
§ 5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej
opłaty miejscowej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 7. Z dniem 31.12.2007 r. traci moc uchwała
Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14
grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej.

2. Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:
a) od dzieci i uczącej się młodzieŜy - 0,86 zł.
b) od pozostałych osób - 1,72 zł.
§ 2. Opłata miejscowa pobierana będzie w okresie sezonu
turystycznego, którego czas trwania ustala się na okres od 15
maja do 30 września kaŜdego roku kalendarzowego.
§ 3. Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonuje:

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście .
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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2659
UCHWAŁA Nr XV/85/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w
Dobrym Mieście uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania
pomocy de minimis, do której ma zastosowanie
rozporządzenie komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006 r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w
ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498).
2. Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom
wymienionym w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia UE (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006 r.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w
ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498).
§ 2. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą, moŜe uzyskać pomoc de minimis, jeŜeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej
pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w
okresie bieŜącego roku kalendarzowego i dwóch
poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 200.000 euro.
2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
w sektorze transportu drogowego moŜe uzyskać pomoc de
minimis, jeŜeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w
okresie bieŜącego roku kalendarzowego i dwóch
poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 100.000 euro.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nabyte
po 31.12.2007 r. grunty, budynki i budowle oraz wybudowane
po 31.12.2007 r. budynki lub ich części, oraz budowle
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
przez przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie
przysługiwało, jeŜeli w wyniku nabycia gruntów, budynków
i budowli lub wybudowania nowych budynków lub ich
części oraz budowli przedsiębiorca utworzył co najmniej 5
nowych miejsc pracy.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa
się za spełniony, jeŜeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost
liczby bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w
stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12
miesięcy, poprzedzających utworzenie miejsc pracy.
4. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia, uwzględnia się
tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
przysługuje, jeŜeli dotychczasowy poziom zatrudnienia
oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku, z
którymi została udzielona pomoc zostanie utrzymany
przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji.
§ 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
przysługuje na okres 3 lat.
§ 5. 1. Zwolnienie udzielane jest na indywidualny
wniosek przedsiębiorcy złoŜony w organie podatkowym.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1.
2. Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca
dołącza:
1) informację lub deklarację w sprawie podatku od
nieruchomości, zawierającą dane o powierzchni
budynku lub jego części, powierzchni gruntów oraz o
wartości budowli podlegających zwolnieniu,
2) potwierdzenie
zgłoszenia
nowo
zatrudnionych
pracowników do ubezpieczenia społecznego (naleŜy
załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia),
3) oświadczenie, Ŝe stan zatrudnienia pracowników na
umowę o pracę nie zmniejszy się przez okres
obowiązywania zwolnienia,
4) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w
okresie obejmującym bieŜący rok budŜetowy oraz dwa
poprzedzające go lata budŜetowe,
5) decyzję o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu.
§ 6. Zwolnienie wymienione w § 3 niniejszej uchwały,
nie dotyczy:
1) nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców
prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną
jak i hurtową,
2) nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców,
u których zatrudnienie lub wzrost zatrudnienia wynika z
faktu zatrudnienia pracowników interwencyjnych lub
bezrobotnych zatrudnionych do robót publicznych.
§ 7. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo
wybudowane budowle elektrowni wiatrowych.
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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na
okres 3 lat.
§ 8. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 7 przyznawane jest
na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, licząc od roku
następującego po roku, w którym budowa została zakończona,
albo, w którym rozpoczęto uŜytkowanie budowli.
2. Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca
dołącza:
1) informację lub deklarację w sprawie podatku od
nieruchomości, zawierającą dane o wartości budowli
podlegających zwolnieniu,
2) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w
okresie obejmującym bieŜący rok budŜetowy oraz dwa
poprzedzające go lata budŜetowe.
§ 9. KaŜdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą
utratę prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany
jest zgłosić organowi podatkowemu w terminie 14 dni od
jej zaistnienia.

§ 10. 1. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ
podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały
okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w
ust. 1 oraz w razie zaprzestania wykonywania działalności
gospodarczej w trakcie korzystania ze zwolnienia na
podstawie niniejszej uchwały podatnik zobowiązany jest
do zwrotu udzielonej pomocy w kwocie, w jakiej została
ona udzielona wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008 do 30 czerwca 2013 r.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/85/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

Burmistrz
Urzędu Miejskiego
w Dobrym Mieście

Wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data złoŜenia wniosku
Nazwisko i imię Adres zamieszkania
Nazwa, adres firmy
PołoŜenie nieruchomości
BranŜa działalności
Klasyfikacja działalności wg PKD
Data rozpoczęcia działalności
NIP
Wnioskowany rodzaj pomocy

10. Aktualny stan zatrudnienia
11. Liczba utworzonych nowych stanowisk pracy,
na które wnioskodawca ubiega się o
zwolnienie

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tyt. nabycia gruntów, budynków i budowli
pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tyt. wybudowania budynków lub ich części
oraz budowli pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli elektrowni
wiatrowych
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2660
UCHWAŁA Nr XV/86/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniona uchwałą Nr LII/399/05
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, zmieniona uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14
grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniona
uchwałą Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i
Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i
Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) Rada
Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. zmienionej uchwałą
Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29
listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz
podatek leśny, zmieniona uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniająca
uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z
dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniona uchwałą Nr LII/399/05 Rady

Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005 r. w
sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny wprowadza
się następujące zmiany:
1. W ust. 1 załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ust. 2 załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy
od roku podatkowego 2008.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko
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1.NumerIdentyfikacji Podatkowej składającego
informację
.............................................................................
2. Numer Identyfikacji Podatkowej
współmałŜonka/współwłaściciela
.................................................................................
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/86/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Data nabycia ……………………

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich
części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Burmistrz Dobrego Miasta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Burmistrz Dobrego Miasta
11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę)
*niepotrzebne skreślić
 1. właściciel, uŜytkownik lub posiadacz *
 2. współwłaściciel, współuŜytkownik lub współposiadacz *
5. Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
6. Imię ojca

Imię matki

Numer PESEL

7. Identyfikator REGON

PKD lub EKD

Wielkość przedsiębiorcy

B.1 A DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁśONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA
8. Nazwisko
Pierwsze imię

Drugie imię

9. Imię ojca

Imię matki

Numer PESEL

10. Identyfikator REGON

PKD lub EKD

Wielkość przedsiębiorcy

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA
11. Kraj
12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

B.2 A ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁśONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA
20. Kraj
21. Województwo
23. Gmina

24. Ulica

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

22. Powiat
25. Numer domu/ Numer lokalu
28. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. pierwsza informacja
 2. korekta informacji
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D. 1 A DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW
Miejsce połoŜenia
I obręb

Powierzchnia

Forma władania Nr działki

D.1 AA DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW
Miejsce
Forma
Nr
Powierzchnia
połoŜenia i obręb
władania
działki

Nr KW i nazwa Sądu

Nr KW i nazwa Sądu

Identyfikator działki

Identyfikator
budynku lub lokalu

D.1 B POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

18.
............................................................................ m
19.

2

............................................................................. ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 20.
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
2
organizacje poŜytku publicznego
.............................................................................. m
D.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych
21.
2
(jedyne źródło energii dla celów grzewczych – prąd
.............................................................................. m
elektryczny, gaz lub olej opalowy )
Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację
uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej w 50%, a
jeŜeli wysokość jest mniejsza niŜ 1,40 m powierzchnię tę pomija się, zaś powierzchnię o wysokości powyŜej 2,20 m
przyjmuje się w 100%.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
23.
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ,w tym:
2
- w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych
…………………………......................................... m
utworzonych po 01.01.2008 r.
2
- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
.…………………………………………………..….. m
2

- pozostałych
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie świadczenia usług medycznych
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego, w tej kategorii:
- od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego
- od garaŜy

……………………………………………………….. m
24.
2
............................................................................. m
25.
2
............................................................................. m
26.
2
............................................................................. m

- od budynków letniskowych

………………………………………………..……... m

……………………………………………………..… m

2

………………………………………………….……. m

2

2
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D.3 BUDOWLE
1. od budowli
a) rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

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

b) nie ujęte w ppkt a

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
2

a) nieuŜytki (art. 7 ust. 1 pkt 10) pow. w m …………………................... stawka w zł …………................,......
b) pow. budynku ……………...…………… pow. gruntu ………….……… obręb ……… wartość budowli ……………………
Nr działki ……………………. nazwa Sądu ……………………………………….………… Nr KW ……………………………
miejsce połoŜenia ……………………………………… forma władania ……..….………………..………………………….….
podstawa prawna (podać odpowiedni art. § ust. z ustawy lub uchwały) …………………………………………………….…
c) pow. budynku ……….…………… pow. gruntu …….……………… obręb …………… wartość budowli ……………….…..
Nr działki ……………………. nazwa Sądu …………………………………………………. Nr KW …………………………...
miejsce połoŜenia ……………………………………… forma władania ……………………………..……………….………...
podstawa prawna (podać odpowiedni art.§ ust. z ustawy lub uchwały) ………………………………………………….……
d) pow. budynku ……….…………… pow. gruntu ……………… obręb ………………… wartość budowli .…………………..
Nr działki ……………………. nazwa Sądu …………………………………………………. Nr KW ..…………………………
miejsce połoŜenia …………………………………… forma władania ..…………………………..……………………………..
podstawa prawna (podać odpowiedni art. § ust. z ustawy lub uchwały) ………………………………………………………
F. INFORMACJA:
1. Data rozpoczęcia/zakończenia działalności gospodarczej ………………………….…………………………………………..
2. Data zakończenia budowy albo rozpoczęcia uŜytkowania budynku lub jego części przed ostatecznym
Wykończeniem ………………..………………………………
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczące odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością
29. Podpis składającego informację
30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
31. Uwagi organu podatkowego

32. Identyfikator przyjmującego formularz

33. Podpis przyjmującego formularz
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1.NumerIdentyfikacji Podatkowej składającego
informację
.............................................................................
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/86/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 listopada 2007r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok
na
.................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,
bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Miejsce Składania: Burmistrz Dobrego Miasta właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowania
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Burmistrz Dobrego Miasta
11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. inne
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**
9.PKD lub EKD

10.Wielkość przedsiębiorcy

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

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16.Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja roczna
 2. korekta deklaracji rocznej (od miesiąca …………..….. rok …………)
(podatnik ma obowiązek złoŜenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy ordynacja podatkowa)
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D 1. A DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW
Miejsce połoŜenia i
Forma
Powierzchnia
Nr działki
Nr KW i nazwa Sądu
obręb
władania

Identyfikator działki

D1.AA DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO BUDYNKÓW
Miejsce połoŜenia
i obręb

Powierzchnia

Forma
władania

Nr działki

Nr KW i nazwa Sądu

Identyfikator budynku
lub lokalu
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Wyszczególnienie
D.1 B POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego
D.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych

Poz. 2660

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z
uchwały Rady
Miejskiej w zł, gr

Kwota podatku w zł,
gr

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

22.
23.
.….................,....... …......................,.......

24.
.......................... ha
27.
.......................... m2

25.
.....................,.......
28.
.....................,.......

26.
.........................,.......
29.
.........................,.......

30.
31.
32.
.......................... m2 ......................,....... …….................,.......
* Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni uŜytkowej w 50%, a jeŜeli wysokość jest
mniejsza niŜ 1,40 m powierzchnię tę pomija się, zaś powierzchnię o wysokości powyŜej 2,20 m przyjmuje się Gruntów 100%.
34.
35.
2. związanych pozostałych prowadzeniem działalności
33.
gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym):
……………..,……
….………..…..,…...
- w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych
……………….. m2
utworzonych po 01.01.2008 r.
….…………..,…… ………….....…,……
- zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
……………….. m2
- pozostałych
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług medycznych
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego, w tej kategorii:
- od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
-od garaŜy
- od budynków letniskowych
D.3 BUDOWLE
1. od budowli
a) rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz słuŜących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków
b) nie ujęte w ppkt a
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU.
Kwota podatku zaokrąglona do pełnych złotych
Suma kwot z kol. D
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

……………….. m2
36.

…….………..,……
37.

……………….,……
38.

....................... m2
39.
....................... m2
42.
........................ m2

.....................,.......
40.
....................,.......
43.
....................,.......

.......................,.......
41.
.....................,.......
44.
......................,.......

……………..… m2

.…………….,…….

..…………….,…….

....................,……

……….……..,…….

……………….. m2

…….……….,…….

…….………..,…….

45.
…...................,.......

46.
1% ich wartości

47.
……................,........

48.
......................,.......

49.
2% ich wartości

50.
.......................,........

……………….. m

2

51.
...............................

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

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego dotyczące odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z
rzeczywistością

52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

56. Numer telefonu

57.Numer fax

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

58. Identyfikator przyjmującego formularz

59. Podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA Nr X/62/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/133/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. dotyczącej zwolnień od podatku od
nieruchomości z tytułu inicjatyw proekologicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1980 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, 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 Dz. U. 2007 r. Nr 48,
poz. 327, 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie
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, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy
Świętajno uchwala:

§ 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVIII/133/96 z
dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości z tytułu inicjatyw proekologicznych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Zbigniew Pampuch
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2662
UCHWAŁA Nr X/63/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia ceny skupu 1 q Ŝyta.
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747) 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
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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, Dz. U. 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Świętajno uchwala:

§ 1. Cenę skupu Ŝyta przyjmowanego jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze
gminy Świętajno ustala się kwotę 48,00 zł za 1q.
§ 2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 01.01.2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Zbigniew Pampuch
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UCHWAŁA Nr IX/44/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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 zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U.
Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974) oraz art. 5 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844; zm.
przen. z 2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199 zm. z 2006 r.
Dz. U. Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 249,
poz. 1828; Nr 251, poz. 1847; Nr 245, poz. 1775) Rada
Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Banie
Mazurskie w 2008 roku:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
2
organizacje poŜytku publicznego - 0,35 zł od 1 m
powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
2

a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
2
gospodarczej - 19,01 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 2
8,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

1. Od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2
0,71 zł od 1 m powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł
2
od 1 m powierzchni uŜytkowej,
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
2
organizacje poŜytku publicznego – 6,37zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Banie
Mazurskie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2008 roku.

§ 2. Pobór podatku następuje w trybie określonym w
uchwale Nr IV/30/03 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia
24 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru
podatków stanowiący dochód gminy w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Prystasz
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UCHWAŁA Nr IX/46/07
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia ceny Ŝyta jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy.
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 zm. z 2002 r. Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U.
Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974) w związku z 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; zm. przen. z
2005 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Dz. U. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 z 2007 r.
Dz. U. Nr 109, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§ 1. ObniŜa się cenę Ŝyta określoną przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego do wysokości 50,00 zł
za 1q Ŝyta przyjmowaną jako podstawa do naliczenia
podatku rolnego w roku 2008 na terenie Gminy Banie
Mazurskie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Prystasz
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UCHWAŁA Nr XV/77/07
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 r.
równowartość pienięŜną 2,5q Ŝyta, co stanowi kwotę
125,00 złotych (2,5q x 50,00 złotych.);

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4
ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
z 2007 Nr 109, poz. 747) i Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r.
(M.P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy Górowo Iławeckie
uchwala, co następuje:

2) 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych w
ewidencji, gruntów i budynków jako uŜytki rolne,
równowartość pienięŜną 5q Ŝyta, co stanowi kwotę
250,00 złotych (5q x 50,00 złotych).
§ 2. Pobór podatku rolnego prowadzony będzie w
drodze inkasa zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/224/06 Rady Gminy
Górowo Iławeckie z dnia 27 października 2006 r. w
sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej za
podstawę obliczania podatku rolnego w 2007 r.

§ 1. Ustala się cenę skupu Ŝyta w wysokości 50,00 zł.
(Słownie złotych: pięćdziesiąt) za 1 kwintal przyjmowaną
za podstawę obliczania podatku rolnego na 2008r. w
odniesieniu do:

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

1) 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
ustalanych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas
uŜytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i
budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jatkowski
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UCHWAŁA Nr XV/78/07
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaŜy drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku leśnego w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 4 ust. 1
i ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, z 2006 Nr 245, poz. 1775, Nr 249,

poz. 1825) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co
następuje:
§ 1. Średnią cenę sprzedaŜy drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. ogłoszoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. (M.P.
3
Nr 79, poz. 846) w wysokości 147,28 złotych za 1 m
przyjmuje się jako podstawę obliczania podatku leśnego w
2008 r., co w przeliczeniu wynosi 32,4016 złotych od l ha
gruntów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i
3
budynków jako lasy (0,220 m x 147,28 zł).

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
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§ 2. Pobór podatku leśnego prowadzony będzie w
drodze inkasa zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.

sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaŜy
drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
leśnego w 2007 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/225/06 Rady Gminy
Górowo Iławeckie z dnia 27 października 2006 r. w

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jatkowski
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UCHWAŁA Nr XV/79/07
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, MP z 2006 Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758
Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557) Rada
Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne
nieruchomości w wysokości:

stawki

podatku

od

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
2
0,69 zł od 1 m powierzchni;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
2
19,01 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
2
8,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
2
3,84 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego: 4,50 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
§ 2. Pobór podatku od nieruchomości prowadzony
będzie zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy w
Górowie Iławeckim w sprawie zarządzenia poboru w
drodze inkasa naleŜności pienięŜnych określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,74 zł od 1 ha
powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego: 0,30 zł od 1 m powierzchni;

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/226/06 Rady Gminy
Górowo Iławeckie z dnia 27 października 2006 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2007.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

2) od budynków lub ich części:
2

a) mieszkalnych: 0,55 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jatkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
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2668
UCHWAŁA Nr XV/80/07
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 15 i
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, MP z 2006 Nr 72, poz. 721,
Nr 75, poz. 758, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47,
poz. 557) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co
następuje:

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ pieczywa.
§ 3. 1. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa
naleŜności pienięŜnych dokonują Sołtysi.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w
którym dokonywana jest sprzedaŜ.
3. Sołtysi winni dokonywać rozliczenia wpływów z
tytułu opłaty targowej z budŜetem gminy w terminie
ostatniego dnia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.
4. Za inkaso opłaty targowej Sołtysowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 50% zainkasowanych kwot.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w
następujących wysokościach:

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/228/06 Rady Gminy
Górowo Iławeckie z dnia 27 października 2006 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty
targowej na rok 2007.

1) przy sprzedaŜy z wozu konnego, pojazdów
samochodowych i przyczep bez względu na
ładowność 8,00 zł,

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

2) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza, skrzynki,
wiadra, wózka ręcznego, roweru 6,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jatkowski
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UCHWAŁA Nr XV/81/07
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181
poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, MP z 2006 Nr 72,
poz. 721, Nr 75, poz. 758, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,

poz. 1847) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76,
poz. 813) i z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P.
Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
1
- powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie,
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
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Stawka podatku (w złotych)
Rok produkcji
do 1980
do 1980
2
3
500
600
650
860
850
1200

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

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
10
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Dwie osie
1200
1250
1300
1400
Trzy osie
1500
1 550
1600
1650
1700
1800
Cztery osie i więcej
1800
1850
1900
2200
2200

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1300
1350
1400
1500
1600
1650
1700
1750
1800
1900
1850
1900
1950
2452,80
2452,80

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 8 ton: 1300 złotych,

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 stawki podatku wynoszą:

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

b) od 9 ton i poniŜej 12 ton 1100 złotych.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego i w zaleŜności od liczby osi
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu l rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespół
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastów +
przyczepa (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
1 oś
900
1100
1150
2 osie
1000
1100
1200
1300
3 osie i więcej
1000
1600

Inne systemy
Zawieszenia
osi jezdnych
4
1000
1150
1200
1100
1200
1350
1699,87
1100
1700

Liczba miejsc do siedzenia
1
- mniejszej niŜ 30 miejsc
- równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)
Rok produkcji
do 1980
Po 1980
2
3
700
1000
1500
1600

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy słuŜące do ochrony przeciwpoŜarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
2 osie
1400
1450
1500
1550
3 osie i więcej
1500
2100

a) od 7 ton i poniŜej 9 ton 1000 złotych,

7) od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:

b) od 8 ton i poniŜej 12 ton: 1400 złotych.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespół
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastów
+ przyczepa (w tonach)

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 rolnicza prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/230/06 Rady Gminy
Górowo Iławeckie z dnia 27 października 2006 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2007 r.

4
1500
1550
1600
1937,76
1722,97
2548,65

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jatkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202
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2670
UCHWAŁA Nr XV/73/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2008 r.
§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007r w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (MP Nr 77, poz. 831)
z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1q.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)
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
zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825 z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pozezdrze.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mohyła

2671
UCHWAŁA Nr XV/75/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, zm. 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, i
Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od
nieruchomości na rok 2008:
1) od gruntów
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2
– 0, 71 zł od 1 m powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego – 0,26 zł od 1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich części
2

a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
2
gospodarczej - 16,70 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,86zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,70 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11227 Poz. 2671 i 2672

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego - 5,70 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej
w tym
2
- od domków letniskowych – 6,37 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr II/8/06 z dnia 4
grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pozezdrze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mohyła

2672
UCHWAŁA Nr XV/76/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty miejscowej na rok 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)
art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. 2006 r. Dz. U. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, i Nr 251, poz. 1847) oraz rozporządzenia
Wojewody Suwalskiego Nr 105/92 z dnia 24 czerwca
1992 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego
Nr 33, poz. 210) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w
wysokości 1,78 zł pobieranej od osób fizycznych
przebywających czasowo w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.
§ 2. 1. Opłatę miejscową pobiera się za kaŜdy dzień
pobytu.

2. Na inkasentów wyznacza się: kierowników
ośrodków wypoczynkowych, obozowisk turystycznych,
właścicieli campingów.
3. Ustala się prowizję w wysokości 10% wpływów za
pobór opłaty w drodze inkasa.
4. Inkasenci odprowadzają w całości pobraną
naleŜność na rzecz budŜetu gminy w terminie do 15
kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr II/9/06 z dnia 4
grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej na rok 2007.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pozezdrze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mohyła
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2673
UCHWAŁA Nr XV/78/07
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie
Gminy Pozezdrze, przeznaczonych do wydania w 2008 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, 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, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 września 2007 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874) Rada Gminy w
Pozezdrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się limit 5 licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką osobową na rok 2008.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Pozezdrze.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bohdan Mohyła

2674
UCHWAŁA Nr XIII/62/07
Rady Gminy Janowo
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) w
związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 17.10.2007 r. (M.P. z 2007 r. Nr 77,
poz. 831) Rada Gminy Janowo uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu Ŝyta, za okres pierwszych
trzech kwartałów 2007 r. określoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Janowo obniŜa się z kwoty 58,29 zł za
1 kwintal do kwoty 32,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Z dniem 01.01.2008 r. traci moc uchwała
Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Janowo z dnia 25
października 2006 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2008 r.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Płoski
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2675
UCHWALA Nr XIII/63/07
Rady Gminy Janowo
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
z 2007 r. Nr 47, poz. 557) Rada Gminy Janowo uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki
nieruchomości na 2008 rok w wysokości:

podatku

od

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej , bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2
– od 1 m powierzchni 0,55 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni 3,74 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego - od 1 m powierzchni 0,08 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym - od 1 m powierzchni uŜytkowej 8,86 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od
2
1 m powierzchni uŜytkowej 2,12 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m
powierzchni uŜytkowej 3,00 zł
w tym:
2
- połoŜonych na terenie wiejskim od 1 m
powierzchni uŜytkowej będących własnością
byłych rolników, którzy zaprzestali prowadzenia
działalności rolniczej poprzez przekazanie
gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w
zamian za emeryturę 1,60 zł,
2
- letniskowych od 1 m powierzchni uŜytkowej
5,00 zł.
3) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami) - 2%.
§ 2. Z dniem 01.01.2008 r. traci moc uchwała
Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy Janowo z dnia 25.10.2006 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych
0,32 zł ,

2

- od 1 m powierzchni uŜytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 2
od 1 m powierzchni uŜytkowej 12,00 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Płoski
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2676
UCHWAŁA Nr XIII/64/07
Rady Gminy Janowo
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.
b) p. Janiak Wiesław,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 art. 41
ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
ze zmianami) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami)
Rada Gminy Janowo uchwala, co następuje:

c) p. Pytlarczyk Wojciech.
§ 5. Od kwot opłaty targowej zainkasowanych
osobiście przez inkasentów ustala się wynagrodzenie za
inkaso w wysokości 8%.

a) ręki, kosza, skrzynki - 5 zł,

§ 6. Ustala się , Ŝe terminem płatności dla inkasentów jest
10 dni po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa
podatkowego, wpłata opłaty winna nastąpić. Wpłaty inkasent
dokonuje na rachunek bankowy organu podatkowego
którego obsługę prowadzi Urząd Gminy Janowo.

b) wozów konnych i ciągników, samochodów osobowych
i cięŜarowych - 10 zł,

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/195/06 Rady Gminy
Janowo z dnia 25 października 2006 r.

§ 2. Opłatę targową osoby obowiązane uiszczają za
kaŜdy dzień, w którym dokonują sprzedaŜy w wysokości
dziennych stawek.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowo.

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
od sprzedaŜy z:

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
§ 4. Inkasentami tej opłaty wyznacza się:

Przewodniczący Rady
Kazimierz Płoski

a) p. śuchowski Sławomir,

2677
UCHWAŁA Nr XIII/65/07
Rady Gminy Janowo
z dnia 20 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada
Gminy Janowo uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość rocznej stawki podatku od środków
transportowych wynosi rocznie :

2. Od samochodów cięŜarowych 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)
nie mniej
niŜ

Mniej niŜ

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

1.

2

Dopuszczalna masa całkowita w tonach:

12
13
14
15

13
14
15

- powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 424,
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 735,
- powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 927.

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3.
Dwie osie
1.287
1.339
1.442
1.648

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4.
1.390
1.442
1.545
1.751
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Trzy osie
1.699
1.751
1.802
1.854
1.905
1.957
Cztery osie i więcej
1.957
2.008
2.060
2.111
2.163

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

1.751
1.802
1.854
1.905
1.957
2.008
2.008
2.060
2.111
2.453
2.453

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita Zespołu pojazdów:
naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy/ w tonach

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony 957 zł,
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton 1.060 zł,
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton 1.164 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
naczepa (w tonach)
Nie mniej
niŜ

Mniej niŜ

1.

2.

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1.

2.

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3.
4.
Jedna oś
515
618
566
669
618
721
Dwie osie
824
927
927
1.030
1.030
1.292
1.149
1.532
Trzy osie
1.339
1.442
1.442
1.545

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :
a) mniej niŜ 30 miejsc 1.380 zł,

Stawka podatku (w złotych)

b) równej lub wyŜszej 30 miejsc 1.700 zł.
Os jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
pneumatyczne
3.
Dwie osie
1.339
1.442
1.545
1.648
Trzy osie
1.751
1.854

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane do
dowozu dzieci do szkół.

4.
1.442
1.545
1.646
1.937

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Janowo.

1.854
2.506

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/157/05 Rady Gminy
Janowo z dnia 30 listopada 2005 r.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego 1.060 zł.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Płoski
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UCHWAŁA Nr XI/74/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974)

art. 6 ust. 2 i ust. 3 art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, zmiany: z 2006 r. Nr 191, poz. 1412; Nr 245,
poz. 1775; Nr 249, poz. 1825) oraz komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Monitor Polski Nr 77,
poz. 831) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11232 Poz. 2678 i 2679

§ 1. 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta określoną
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późniejszymi zmianami) o kwotę 29,79 zł.

2) określenie w złoŜonym oświadczeniu: numeru
geodezyjnego działki, powierzchni i klasy gruntu,
okresu na jaki zaprzestano produkcji rolnej,
3) oznakowanie przez prowadzącego gospodarstwo
rolne uŜytku rolnego zwolnionego z podatku ze
względu na zaprzestanie produkcji przez podanie:
numeru działki, klasy gleby i informacji o zaprzestaniu
produkcji rolnej.

2. Przyjmuje się średnią cenę skupu Ŝyta w wysokości
28,50 zł za kwintal jako podstawę stawki podatku rolnego
na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2008 r.
§ 2. Ustala się następujące warunki zwolnienia z
podatku rolnego uŜytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej:
1) zachowanie gruntu w czarnym ugorze przez okres
zwolnienia,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/122/92 Rady Miejskiej
w Braniewie z dnia 19 lutego 1992 r. w sprawie określenia
stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz
warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

2) prowadzenie na gruncie
agrotechnicznych,

zabiegów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Braniewa.

gruntu

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

3) niedopuszczenie
degradacji gleby.

do

niezbędnych

zachwaszczenia

i

2. Ustala się następujący tryb zwolnienia z podatku, o
którym mowa w ust. 1:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Olgierd Falkowski

1) złoŜenie oświadczenia o zaprzestaniu produkcji rolnej
do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy,
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UCHWAŁA Nr XI/75/07
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa w roku 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z
2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203 z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i art. 10
ust. 1, 2 i 3 art. 12 ust. 4, art. 12b oraz art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany: z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847) obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w
2008 r. (Monitor Polski z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47,
poz. 557) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10
października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2008 r. (Monitor Polski z
dnia 19 października 2007 r. Nr 76, poz. 813) Rada Miejska w
Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
Braniewa:
1) samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton z
uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne:
- pojazdy powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640 zł,
- pojazdy powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie z
katalizatorem 620 zł,
- pojazdy powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900 zł,
- pojazdy powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie z
katalizatorem 880 zł,
- pojazdy powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1080 zł,
- pojazdy powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton z
katalizatorem 1060 zł.
2) samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia z
uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita

Nie mniej
niŜ

Mniej niŜ

- 11233 Poz. 2679

31

Oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równowaŜne

12

13

1480

1460

1510

1500

13

14

1490

1480

1520

1510

14

15

1500

1490

1530

1520

1500

1540

1530

1510

Trzy osie
12

17

1500

1480

1530

1520

17

19

1750

1730

1760

1740

19

21

1760

1740

1770

1750

21

23

1780

1760

1800

1780

23

25

1810

1790

1840

1820

12

40

40

1950

1930

1840

1820

1870

1850

1880

1860

1910

1890

1950

1930

2420

2400

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

od 7 ton i poniŜej 9 ton 240 zł,
od 9 ton włącznie do poniŜej 12 ton 260 zł.

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, 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)

Nie mniej niŜ
25

1880
Trzy osie

Oś jezdna (osie
jezdne) z
Inne systemy
zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym
zawieszenia osi jezdnych
lub uznanym za
osi jezdnych (pojazdy z
równowaŜne
katalizatorem)
(pojazdy z
katalizatorem)

Dwie osie

15

1900

Stawka podatku (w złotych)

Mniej niŜ

Cztery osie i więcej

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy osi
pneumatycznym lub
jezdnych
uznanym za równowaŜne
Jedna oś

12

25

1840

1820

1870

1850

12

18

300

320

25

27

1980

1960

2000

2100

18

25

360

380

27

29

2030

2010

2060

2040

25

380

620

29

31

2070

2050

2440

2420

2150

2070

2460

2440

31

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 i poniŜej 12 ton z
uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne:
- pojazdy od 3,5 tony i poniŜej 9 ton 860 zł,
- pojazdy od 3,5 tony i poniŜej 9 ton z katalizatorem 840 zł,
- pojazdy od 9 ton włącznie i poniŜej 12 ton 1040 zł,
- pojazdy od 9 ton włącznie i poniŜej 12 ton z katalizatorem
1020 zł.
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne,
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa ,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach )

Nie mniej
niŜ

Mniej
niŜ

Dwie osie
12

28

360

540

28

33

680

940

33

38

38

940

1420

1260

1860

740

1040

1040

1420

Trzy osie i więcej
12

38

38

7) autobusy w zaleŜności od liczby miejsc:
Do 15 miejsc

660

PowyŜej 15 miejsc i poniŜej 30 miejsc

900

Równo 30 miejsc i powyŜej

1800

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
autobusy szkolne i autobusy wykorzystywane w lokalnym
transporcie drogowym.

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie
Oś jezdna (osie
jezdne) z
Inne systemy
jezdne) z
zawieszeniem
Inne
zawieszenia
zawieszeniem pneumatycznym systemy
osi jezdnych
pneumatycznym lub uznanym za zawieszenia
(pojazdy z
lub uznanym za
równowaŜne osi jezdnych
katalizatorem)
równowaŜne
(pojazdy z
katalizatorem)
Dwie osie

12

18

1520

1500

1560

1540

18

25

1840

1820

1870

1850

25

31

1880

1860

1910

1890

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/219/06 Rady Miejskiej
w Braniewie z dnia 25 października 2006 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Braniewa w 2007.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Olgierd Falkowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11234 Poz. 2680 i 2681

2680
UCHWAŁA Nr XXV/193/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
§ 2. Opłatę miejscową uiszcza się za kaŜdy dzień
pobytu w/w miejscowościach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, Dz. U. z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zmiany:
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Ełk
uchwala, co następuje:

§ 3. Opłatę miejscową za pokwitowaniem opatrzonym
stemplem Urzędu Gminy w Ełku pobierają:
1. Osoby zarządzające ośrodkami wypoczynkowymi,
polami namiotowymi, kwaterami prywatnymi.
2. Inne podmioty prowadzące działalność z zakresu
turystyki.
§ 4. Inkasenci opłatę miejscową wpłacają na konto
Urzędu Gminy w Ełku.
§ 5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
miejscowej ustala się w wysokości 10% zainkasowanej
naleŜności.

§ 1. Ustala się, za kaŜdą rozpoczętą dobę z wyjątkiem
pierwszej doby, opłatę miejscową pobieraną w
miejscowościach połoŜonych na terenie Gminy Ełk, a
wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Nr 33/91 Wojewody Suwalskiego z dnia
8 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w
których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz.
Województwa Suwalskiego Nr 26 poz. 238, utrzymany w
mocy
obwieszczeniem
Wojewody
WarmińskoMazurskiego) Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 15 z dnia 30 marca 1999 roku, dotyczący
miejscowości: Mrozy, Malinówka, Sajzy, Szeligi,
Woszczele, w następującej wysokości: 1,78 zł (słownie:
jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 7. Traci moc uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Ełk z
dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wysokości opłaty
miejscowej oraz uchwała Nr IV/10/06 Rady Gminy Ełk z
dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr II/6/06
Rady Gminy Ełk z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie
wysokości opłaty miejscowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski

2681
UCHWAŁA Nr XXV/194/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.

Nr 121, poz. 844, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Ełk:
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu, niezaleŜnie od ilości osi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11235 Poz. 2681 i 2682

1) powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 656,38 zł,

1) od 7 ton do poniŜej 12 ton - 900,00 zł,

2) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.093,96 zł,

2) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton do 33 ton włącznie
1.500,00 zł,

-

3) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1.312,75 zł,
3) powyŜej 33 ton do 36 ton włącznie - 1.531,54 zł,
4) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton do 15 ton włącznie 2.200,00 zł,

4) powyŜej 36 ton

- 1.800,00 zł.

4. Autobusy oraz samochody przystosowane do
przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia:

5) powyŜej 15 ton do 20 ton włącznie - 2.300,00 zł,
6) powyŜej 20 ton do 25 ton włącznie - 2.400,00 zł,

1) mniejszej niŜ 30 - 1.300,00 zł,
7) powyŜej 25 ton - 2.500,00 zł.
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 - 1.900,00 zł.
2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
niezaleŜnie od ilości osi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ełk.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2008 r.

1) od 3,5 tony do poniŜej 12 ton - 1.500,00 zł,
2) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie 1.953,72 zł,

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Ełk z
dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz uchwała Nr IV/12/06 Rady Gminy Ełk z dnia 12
grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr II/8/06 z dnia
29 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.

3) powyŜej 36 ton - 2.527,70 zł.
3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,
niezaleŜnie od ilości osi, z wyjątkiem związanych z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski

2682
UCHWAŁA Nr XXV/195/07
Rady Gminy Ełk
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z
2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U.
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 747) w zw. z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r.

(M.P. Nr 77, poz. 831) Rada Gminy Ełk uchwala, co
następuje:
§ 1. ObniŜa się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu
Ŝyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.) przyjmowaną jako podstawę obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Ełk na 2008 rok do
kwoty 36 zł za kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z mocą 1.01.2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Świderski
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2683
UCHWAŁA Nr XII/69/07
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (Monitor
Polski z 2007 r. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1dt
do kwoty 32,00 zł za 1dt.

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 zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz.974) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747) - Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku
i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Józef śuk

§ 1. Do celów wymiaru podatku rolnego obniŜa się
średnią cenę skupu Ŝyta, ogłoszoną w Komunikacie

2684
UCHWAŁA Nr XVII/159/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18a i art. 19 pkt 1 pkt f i pkt 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
poz. 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) 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;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) - Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów stawka tej opłaty wynosi: 50,00 zł rocznie od jednego psa.
§ 2. 1. Opłata płatna jest bez wezwania do 31 maja
kaŜdego roku podatkowego w wypadku kontynuowania
obowiązku podatkowego powstałego w latach ubiegłych.
2. Obowiązek zapłaty opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło nabycie psa i wygasa z końcem ostatniego dnia
miesiąca posiadania psa. W wypadku powstania
obowiązku zapłaty opłaty w ciągu roku podatek płatny jest
do 15-tego dnia miesiąca, w którym powstał w/w
obowiązek.

3. W przypadku nabycia psa w trakcie roku opłata
płatna jest w wysokości równej kwocie wynikającej z
rozliczenia: 1/12 stawki razy liczba miesięcy pozostałych
do końca danego roku w wyłączeniem miesiąca nabycia
psa.
4. W przypadku zbycia psa w ciągu roku podatkowego
opłata płatna jest w wysokości równej kwocie wynikającej
z rozliczenia: 1/12 stawki razy liczba miesięcy faktycznego
posiadania psa w danym roku włącznie z miesiącem, w
którym nastąpiło zbycia psa.
5. Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub
wygaśnięcie obowiązku podatkowego dotyczące opłaty od
posiadania psów naleŜy zgłaszać do Urzędu Miasta Ełk
do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powyŜsze zmiany zaistniały.
§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów,
posiadanie psa nabytego ze schroniska. Zwolnienie
obejmuje okres 3 lat począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu nabycia psa. Fakt nabycia psa
powinien być potwierdzony dokumentem wystawionym
przez prowadzącego to schronisko.
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§ 4. Rada Miasta w odrębnej uchwale określi zasady i
tryb trwałego, nieodpłatnego oznakowania psów
polegającego na wszczepieniu pod skórę elektronicznego
identyfikatora, bądź bezpłatnego szczepienia przeciw
wściekliźnie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Ełku.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko0-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 roku.

§ 5. Zamieszkujący w Ełku właściciele psów dokonują
wpłat w kasie Urzędu Miasta Ełku lub za pośrednictwem
placówek pocztowo-telekomunikacyjnych i banków na
rachunek budŜetu miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Waldemar Paweł Pieńkowski

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/141/03 Rady Miasta
Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od posiadania psów.

2685
UCHWAŁA Nr XVII/160/07
Rady Miasta Ełku
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 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 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i
Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747) - Rada Miasta
Ełku uchwala, co następuje:

z kwoty: 58,29 zł za 1 q do kwoty: 35,00 zł za 1q, która
stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na
terenie miasta Ełk.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008
roku.

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007
roku (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

Przewodniczący Rady Miasta Ełku
Waldemar Paweł Pieńkowski

2686
UCHWAŁA Nr XIII/72/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2008 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591; 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; z
2007 r. Nr 98, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191,
poz. 1412; Nr 249, poz. 1825; Nr 245, poz. 1775; z 207 r. Nr 109,
poz. 747) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. ObniŜa średnią cenę skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowaną jako
podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok,
ogłoszoną dnia 17 października 2007 r. Komunikatem
Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 77, poz. 831 z
kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 46,63 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po opublikowaniu w
Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
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2687
UCHWAŁA Nr XIII/73/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r.
Nr 98, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
1
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki
nieruchomości w następującej wysokości:

podatku

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,84 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego - 4,22 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej z tego:
a) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki
letniskowe murowane i altany drewniane) nie
związanych z prowadzeniem działalności
2
gospodarczej - 6,37 zł od m powierzchni
uŜytkowej,

od

2

b) przeznaczonych na garaŜe – 4,59 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2
– 0,63 zł od 1 m powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku
2
publicznego – 0,14 zł od 1 m powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
2

2

a) mieszkalnych - 0,53 zł m od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 2
14,93 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

1)

c) budynków połoŜonych na gruntach nie
wchodzących w skład gospodarstw rolnych
przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt oraz
do przechowywania płodów rolnych za wyjątkiem
budynków
związanych
z
prowadzeniem
2
działalności gospodarczej - 2,33 zł od 1 m
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 Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/6/06 Rady Gminy w
Mrągowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy
Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 200, poz. 2906).
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po opublikowaniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczane w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych typów aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XIII/74/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 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; z 2007 r.
Nr 98, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121,
poz. 844, zm. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 16355, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych, które wynoszą:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 676 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1103 zł,
c) powyŜej 9 ton 1324 zł.
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )

nie mniej niŜ

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
Dwie osie jezdne
13
593
14
693
15
823
1.203
Trzy osie jezdne
17
693
19
833
21
1.203
23
1.373
25
1.533
1.533
Cztery osie jezdna i więcej
25
1.373
27
1.533
29
1.693
31
1.965
1.965

inny system
zawieszenia osi
jezdnych

693
823
1.203
1.343
823
1.203
1.373
1.533
1.963
1.963
1.533
1.683
1.961
2.527
2.527

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 tony i poniŜej 5 ton 1.040 zł,

b) od 5 ton i poniŜej 8 ton 1.105 zł.
c) od 8 ton i poniŜej 10 ton 1.275 zł,
d) od 10 ton i poniŜej 12 ton 1.545 zł.
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
naczepa (w tonach)

Nie mniej niŜ

12
18
25
31
12
40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
Dwie osie jezdne
18
1.153
25
1.313
31
1.473
1.843
Trzy osie jezdne
40
1.684
2.197

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.253
1.423
1.583
1.953
1.951
2.527

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem przyczep i naczep
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniŜej 9,5 tony 1.094 zł,
b) od 9,5 tony i poniŜej 12 ton 1.324 zł.
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem przyczep i
naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niŜ

mniej niŜ

2
8
5

18
25

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
Inne systemy
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równowaŜne
Jedna oś jezdna
544
714
784
934
934
1.194
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2
8
3
8
2
8

Dwie osie jezdne
894
1.044
1.197
1.417
Trzy osie jezdne i więcej
38
1.097
1.307
28
33
38
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1.194
1.194
1.417
1.807

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/280/05 Rady Gminy
w Mrągowie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urzędowy Woj. WarmińskoMazurskiego Nr 220, poz. 2440).

1.197
1.577

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po opublikowania w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc 1.545 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.953 zł.

2689
UCHWAŁA Nr XIII/75/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności
i wysokości stawek opłaty.
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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 98,
poz. 327, Nr 138, poz. 974) art. 18a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy
Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania
psów w wysokości 5 zł od jednego psa.
§ 3. Opłatę pobiera się w połowie ustalonej stawki,
jeŜeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca
roku podatkowego.
§ 4. Opłata płatna jest do 30 czerwca kaŜdego roku za
dany rok podatkowy, a jeŜeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca roku podatkowego w ciągu dwóch
tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby,
które wejdą w posiadanie psa ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty dokonuje się na drukach
stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych.
§ 7. Określa się sołtysów wsi jako inkasentów opłaty
od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru.
§ 8. 1. Inkasenci opłaty od posiadania psów powinni
dokonywać rozliczenia wpływów z budŜetem gminy w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego rozliczenie dotyczy.
2. Ustala się, Ŝe wynagrodzenie inkasenta w
wysokości 8% kwoty pobranej opłaty, które płatne jest w
terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia, o którym
mowa w ust. 1.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po opublikowaniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
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UCHWAŁA Nr XIII/76/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 o
podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191,
poz. 1412; Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i 216,
poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365; Nr 179, poz. 1484;
Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1825; Nr 245,
poz. 1775) i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; zm. 2006 r. Nr 220. poz. 1601; Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775) Rada Gminy uchwala, co następuje:

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso podatku w
wysokości 8% zainkasowanej kwoty oraz kwartalnie 15%
minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Do inkasa podatku od nieruchomości wyznacza się
sołtysów.
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso podatku w
wysokości 8% zainkasowanej kwoty oraz kwartalnie 15%
minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr V/39/03 z dnia 21
lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2. Do inkasa podatku rolnego wyznacza się sołtysów.
3. Określa się wynagrodzenia za inkaso podatku w
wysokości 8% zainkasowanej kwoty oraz kwartalnie 15%
minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

2. Do inkasa podatku leśnego wyznacza się sołtysów.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 6 grudnia 2007 roku w Elblągu pomiędzy
1. Panem Henrykiem Słoniną - Prezydentem Miasta Elbląga
a
2. Panem Sławomirem Jezierskim - Starostą Elbląskim
dotyczące zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na okres od dnia 1 stycznia 2008 roku
do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623) w
związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie dostosowania organizacji
i obszaru działania wojewódzkich i rejonowych urzędów pracy do organizacji administracji publicznej (Dz. U. Nr 166, poz. 1247) oraz art.
9 ust. 5a i art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708, Nr 144, poz. 1043,
Nr 149, poz. 1074, Nr 104, poz. 711, Nr 158, poz. 1121, Nr 217, poz. 1588; z 2007 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1243, Nr 89, poz. 589, Nr 115,
poz. 793, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243) oraz uchwały Nr XXVI/648/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
2 stycznia 2006 roku w sprawie wyraŜenia zgody na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i zawarcie Porozumienia
pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Starostą Powiatu Elbląskiego dotyczącego zasad funkcjonowania i finansowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, postanawia się co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202

- 11242 Poz. 2691

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
§ 2. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu obejmuje obszarem swojego działania Miasto Elbląg i Powiat Elbląski.
§ 3. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu wykonuje zadania określone w § 1 Porozumienia jako jednostka powiatowej
administracji zespolonej, zgodnie z art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
§ 4. 1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu spośród osób spełniających warunki
określone w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 z późn. zm.), którego powołuje Prezydent Elbląga w porozumieniu ze Starostą Elbląskim.
2. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy odwołuje Prezydent Elbląga w porozumieniu ze Starostą Elbląskim po
zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3. Organem właściwym do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy jest Prezydent Elbląga.
4. Prezydent Elbląga moŜe udzielić Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w
swoim i Starosty Elbląskiego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 5. Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy będą finansowane w oparciu o subwencje i środki celowe
otrzymane na wykonywanie zadań ustawowych z budŜetu Państwa oraz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
§ 6. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu jest współfinansowany z budŜetu Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego.
2. Miasto Elbląg otrzymuje z budŜetu Starostwa Powiatowego dotacje celowe na wydatki bieŜące i koszty funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 638.361 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden zł).
3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą w okresach miesięcznych z góry do 10 dnia kaŜdego miesiąca.
4. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne będą ustalane odrębnie.
5. Rozliczenie z otrzymanych dotacji Miasto Elbląg przedkłada do 10 dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 7. 1. Powiatowy Urząd Pracy realizując zadania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej przy udziale środków Funduszu Pracy kieruje się zasadą podziału środków uwzględniającą liczbę
bezrobotnych (75% środków) i liczbę pracodawców (25% środków).
2. Kryteria podziału limitu środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie zadań z zakresu promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w podziale na poszczególne zadania oraz na Miasto Elbląg i Powiat
Elbląski oraz sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Pracy, w tym refundowanie kosztów szkoleń, o których mowa
w art. 69 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn.
zm.) opiniuje Powiatowa Rada Zatrudnienia.
§ 8. Prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy statystyka i analizy zapewniają odpowiednią informację Miastu Elbląg i
Powiatowi Elbląskiemu.
§ 9. 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia jako organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta w sprawach polityki rynku pracy
powoływana jest przez Prezydenta Elbląga w uzgodnieniu ze Starostą Elbląskim.
2. Obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowej Rady Zatrudnienia zapewnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 10. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody stron Porozumienia i dokonywane są w formie aneksu do
Porozumienia.
§ 11. Rozwiązanie Porozumienia, przed upływem terminu na jaki zostało zawarte, moŜe nastąpić w kaŜdym czasie za
zgodą stron Porozumienia lub w drodze wypowiedzenia przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 12. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 13. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze stron.
§ 14. Traci moc Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga Panem Henrykiem Słoniną a Starostą Elbląskim
Panem Sławomirem Jezierskim zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. w Elblągu dotyczące zasad funkcjonowania i finansowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 11, poz. 260).
Starosta
Sławomir Jezierski

Prezydent Miasta
Henryk Słonina
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OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z
2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r.
Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766) w związku z uchwałami Nr XII/213/07,
XII/214/07, XII/215/07, XII/216/07 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r. w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz uchwałami
Nr XIII/242/07, XIII/243/07, XIII/244/07 i XIII/245/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:
§ 1. W okręgu wyborczym:
- Nr 1, lista Nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA
OBYWATELSKA RP wygasł mandat radnego Janusza Cichonia, wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu,
- Nr 2, lista Nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA
OBYWATELSKA RP wygasł mandat radnego - Adama
śylińskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się
mandatu,
- Nr 2, lista Nr 4 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ wygasł mandat radnego Zbigniewa
Babalskiego,
wskutek
pisemnego
zrzeczenia się mandatu,

- Nr 3, lista Nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA
OBYWATELSKA RP wygasł mandat radnego - Mirona
Sycza, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu,
§ 2. Na ich miejsca wstąpili kandydaci z tych samych listy:
- w okręgu wyborczym Nr 1, lista Nr 5 - KOMITET
WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP Tadeusz Politewicz, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i nie utracił prawa
wybieralności,
- w okręgu wyborczym Nr 2, lista Nr 5 - KOMITET
WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP Małgorzata Jaśkowiak, która w wyborach uzyskała
kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa
wybieralności,
- w okręgu wyborczym Nr 2, lista Nr 4 - KOMITET
WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Wojciech Szadziewicz, który w wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa
wybieralności,
- w okręgu wyborczym Nr 3, lista Nr 5 - KOMITET
WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP Zbigniew Pietrzak, który w wyborach uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i nie utracił prawa
wybieralności.
§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej
wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski
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