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2693
UCHWAŁA Nr XI/70/07
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 października 2007 r.

w sprawie opłaty targowej na rok podatkowy 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1795 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o
1
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) pkt 5 lit. a
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (MP Nr 47, poz.
557) Rada Miejska w Reszlu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Reszel i
miejscowości Święta Lipka dzienne opłaty targowe, które
określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
-

na terenie Reszla - inspektorów StraŜy Miejskiej w
Reszlu,
na terenie Świętej Lipki - sołtysa Sołectwa Święta
Lipka.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w
którym dokonywana jest sprzedaŜ.
§ 4. Inkasenci są zobowiązani wpłacać na rachunek
budŜetu gminy pełną kwotę opłaty targowej, którą
pobierają od poniedziałku do niedzieli włącznie, w
następnym tygodniu - najpóźniej do środy włącznie.
§ 5. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi
wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej
opłaty. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej płatne
jest do dnia 10 miesiąca następnego za miesiąc
poprzedni.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w
Reszlu z dnia 12 grudnia 2006 r. W sprawie: opłaty
targowej na rok podatkowy 2007.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Reszla.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia
opublikowania
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu
Tadeusz śegis

_______________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/70/07
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 26 października 2007 r.
artykułów Ŝywnościowych i nie Ŝywnościowych oraz
gastronomii w następujących wysokościach:

1. Za wykonywanie handlu na targowisku oraz innych
miejscach na terenie Reszla ustala się dzienną stawkę
opłaty targowej za sprzedaŜ artykułów Ŝywnościowych i
nie
Ŝywnościowych
oraz
gastronomicznych,
w
następujących wysokościach:

a) sprzedaŜ od stanowiska: z ziemi, z ręki, stolika,
stoiska, ławy - 30,00 zł,
b) sprzedaŜ z samochodu i przyczepy - 35,00 zł,

a) za sprzedaŜ od stanowiska: z ławy, z ziemi, z ręki,
koszyka, stolika przenośnego - 12,00 zł,

c) sprzedaŜ gastronomiczna od stanowiska - 30,00 zł.
b) za sprzedaŜ z samochodu i przyczepy - 35,00 zł,
4. Za wykonywanie handlu na terenie Świętej Lipki w
dniach:

c) sprzedaŜ gastronomiczna od stanowiska - 30,00 zł.

-

2. Od osób sprzedających własne kwiaty i płody rolne
w niewielkich ilościach:
-

24, 25 maja 2008 roku,

- 13,14,15 sierpnia 2008 roku
dzienne stawki opłaty targowej wymienione w pkt 3
wzrastają o 100 %.

z ręki, z koszyka - 3,00 zł.

3. Za wykonywanie handlu na terenie Świętej Lipki
ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaŜ

2694
UCHWAŁA Nr XIV/88/07
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z
2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. 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 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z
2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 18a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. 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 Miejska w Korszach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psa w wysokości
20 złotych rocznie od kaŜdego psa.
§ 2. 1. Opłata od posiadania psa jest płatna bez
wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku
podatkowego.
2. W przypadku nabycia psa w I półroczu opłata
płacona jest za cały rok w terminie 14 dni od daty nabycia
psa.

3. W przypadku nabycia psa w II półroczu opłata
płacona jest w wysokości połowy stawki rocznej w
terminie 14 dni od daty nabycia psa.
4. Pobór opłaty następuje w trybie określonym w
uchwale Nr XIV/91/01 Rady Miejskiej w Korszach z dnia
31 maja 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Korsze.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/10/06 Rady Miejskiej w
Korszach z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od
posiadania psów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
WarmińskoMazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
BoŜena Małgorzata Krawczyk
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2695
UCHWAŁA Nr XIII/66/07
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych dla:
nie mniej niŜ

1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5, tony włącznie - 440,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 580,00 zł,
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton - 600,00 zł,
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i
dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
nie
mniej
niŜ

Mniej niŜ

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
Dwie osie
80,00
155,00
415,00
580,00
Trzy osie
155,00
270,00
550,00
680,00
1.050,00
1.050,00
Cztery osie i więcej
680,00
730,00
1.100,00
1.700,00
1.700,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
650,00
730,00
830,00
1.350,00
730,00
830,00
950,00
1.070,00
1.620,00
1.620,00
950,00
1.070,00
1.700,00
2.454,00
2.454,00

3) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 530,00 zł,
4) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

12
18
25
31
12
40

Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdnia (osie
jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
2 osie
18
650,00
25
730,00
31
830,00
1.460,00
3 osie i więcej
40
1.300,00
1.800,00

inny system
zawieszania
osi jezdnych

650,00
730,00
960,00
1.936,00
1.800,00
2.506,00

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 250,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 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

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
1 oś
180,00
200,00
350,00
2 osie
240,00
650,00
900,00
1.200,00
3 osie i więcej
710,00
1.000,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

250,00
350,00
600,00
340,00
900,00
1.350,00
1.750,00
1000,00
1.350,00

7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc - 320,00 zł,
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b) powyŜej 15 do 30 miejsc - 580,00 zł,

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 216, poz.
2363).

c) powyŜej 30 miejsc - 1.250,00 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/156/05 Rady Gminy
Rozogi z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przewodniczący Rady Gminy
Teresa Samsel

2696
UCHWAŁA Nr X/92/07
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/02 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy, informacji i deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 13 z dnia
1
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1625, Nr 249, poz. 1829, Nr 251, poz. 1847 z 2007
Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co
następuje:

nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych
przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
zmienionej uchwałą Nr XVI/121/03 Rady Miejskiej w
Szczytnie z dnia 22 grudnia 2003 r. uchwałą Nr
XXXIII/294/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23
listopada 2005 r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

§ 1. W uchwale Nr III/21/02 Rady Miejskiej w
Szczytnie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia
wzorów
formularzy,
informacji
i
deklaracji
o

Przewodnicząca Rady
Beata Boczar

_______________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r).
Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem, uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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Załącznik
do uchwały Nr X/92/07
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2007 r.
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

2. Nr dokumentu

...................................................................................................

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4. Rok

na

200.......

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - formularz
przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.....
Termin składania: do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Konto: Urząd Miejski w Szczytnie Bank Millennium O/Szczytno 51116022020000000061956308
Miejsce składania: Właściwy ze względu na miejsce połoŜenia przedmiotów opodatkowanych

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5 Burmistrz Miasta Szczytna
Adres ul. H. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

B.OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI
6. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc, rok)
............- .........
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego (m-c, rok) ................. - ............
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ( m-c, rok ) ............ - .............
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby (m-c, rok) .......... - ..........
 podatnik ma obowiązek złoŜyć wraz z korektą deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa).

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOśENIA DEKLARACJI
7. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej

D.
D.1

DANE IDENTYFIKACYJNE SKLADAJACEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. uŜytkownik wieczysty
 7. posiadacz zaleŜny (np. dzierŜawca, najemca)  9. posiadacz niezaleŜny
9.Pełna nazwa
10.Nazwa skrócona
11. Identyfikator REGON

12.Numer NIP

13.Numer PKD

D.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
14. Kraj

15Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22 Poczta

D.3 Adres do korespondencji (wypełniamy, gdy jest inny niŜ wykazany w poz. D.2)
23. Kraj

24.Województwo

25 Powiat

26.Gmina

27.Ulica

28.Numer domu/Numer lokalu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

23.

24.

Kwota
podatku
w zł, gr.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Podstawa
opodatkowania m²
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
z wyłączeniem gruntów zajętych na działalność handlową detaliczną spoŜywczą i
spoŜywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą
działalnością),
b/ zajętych na działalność handlową detaliczną i detaliczno
spoŜywczą i spoŜywczo-przemysłową łącznie z powierzchnią
magazynową - powierzchnie nie przekraczające 500 m2
c/ zajętych na działalność handlową detaliczną i detaliczno
spoŜywczą i spoŜywczo-przemysłową łącznie z powierzchnią
magazynową - powierzchnie ponad 500 m2
d/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych
e/ pozostałe grunty, w tym:
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

Stawka podatku
zł, gr.

E.2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa
opodatkowania m²
2. Budynki mieszkalne - ogółem
- od 1,40 do 2,20 m
w tym
(zaliczyć 50 % powierzchni)
kondygnacje o
wysokości:
-powyŜej 2,20 m
3/ Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w tym
od 1,40 do 2,20 m
kondygnacje
(zaliczyć 50 % powierzchni)
o wysokości:
-powyŜej 2,20 m
z wyłączeniem budynków lub ich części przeznaczonych na działalność handlową
detaliczną spoŜywczą i spoŜywczo – przemysłową (łącznie z powierzchnia
magazynową związana z tą działalnością)
a/. przeznaczone na działalność handlowa detaliczną spoŜywczą i
spoŜywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową
związaną z tą działalnością)
powierzchnie nie przekraczające 500 m² ogółem
w tym
od 1,40 do 2,20 m
kondygnacje
(zaliczyć 50 % powierzchni)
o wysokości:
-powyŜej 2,20 m
b/. przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spoŜywczą i
spoŜywczo-przemysłowa (łącznie z powierzchnią magazynową
związaną z tą działalnością) - powierzchnie ponad 500 m2 do 1000 m2
ogółem,
w tym
od 1,40 do 2,20 m
kondygnacje
(zaliczyć 50 % powierzchni)
o wysokości:
-powyŜej 2,20 m
c / przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spoŜywczą i
spoŜywczo-przemysłowa (łącznie z powierzchnią magazynową
związaną z ta działalnością) - powierzchnie ponad 1000 m2 ogółem,
od 1,40 do 2,20 m
w tym
kondygnacje
(zaliczyć 50 % powierzchni)
o wysokości:
-powyŜej 2,20 m

38.

44.

45.

50.

51.

55.

56.

60.

61.

41.
42.
43.

46.
47.
48.

49.

52.
53.
54.

57.
58.
59.

62.

63.
Podstawa
opodatkowania m²

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
w tym
od 1,40 do 2,20 m
kondygnacje
(zaliczyć 50 % powierzchni)
o wysokości:
-powyŜej 2,20 m

39.

Kwota
podatku
w zł, gr.
40.

Stawka podatku
zł, gr

64.
67.

68.

Stawka podatku
zł, gr
65.

Kwota
podatku
w zł, gr.
66.
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5/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem

69.

w tym
kondygnacje
o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50 % powierzchni)

72.

-powyŜej 2,20 m

73.

6. pozostałych budynków lub ich części ogółem,
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego

74.

w tym
kondygnacje
o wysokości:

od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50 % powierzchni)

77.

-powyŜej 2,20 m

78.

70.

71.

75.

76.

E..3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa
opodatkowania
m²

7/ Budowle
a/ budowle związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

Stawka podatku
%

79

b/ pozostałe
(wg wartości, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

80.
1%
83.
2%

82.

Kwota
podatku
w zł, gr.
81.
84.

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

G.

85.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH Do niniejszej deklaracji dołączono:
88. Liczba załączników ZN –1/A

89. Załącznik ZN-1/B składany ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
tak 
nie 

H. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
Podstawa prawna zwolnienia
Przedmiot zwolnienia z podatku
budynki

Powierzchnia lub wartość
budowli
86.

87.

88.

budynki zw. z działalnością gosp.

89.

90.

91.

budynki pozostałe

92.

93

94.

grunty zw. z działalnością gosp.

95.

96.

97.

grunty pozostałe

98.

99.

100.

pod jeziorami

101.

102.

103.

budowle - związane z siecią wodociągowokanalizacyjną

104

105.

budowle

107.

Stawka

Kwota

106.
1%

108

109.
2%

Ogółem kwota zwolnienia w pełnych
złotych
Uwagi podatnika;

110.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
111. Imię
112. Nazwisko
113. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

114. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

115. Nr telefonu/faxu osoby upowaŜnionej do kontaktu z organem
podatkowym

116.Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie
deklaracji /osoby do kontaktów z organem podatkowym/
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

117

118. Data i podpis przyjmującego formularz

*

Do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnie mierzoną , po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uwaŜa się równieŜ garaŜe
podziemne , piwnice, sutereny i poddasze uŜytkowe.
** pola zaczernionych nie wypełniać

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i rat kwoty podatku z poz. 85 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.).

Zn-1 /DN – 1
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

2. Numer PESEL/REGON

.............................................................................................

.............................................................................................

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
(niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187z
20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

I. GRUNTY
Miejsce połoŜenia

Nr KW

Nr działki, identyfikator działki

Powierzchnia w m2

Uwagi

Nr działki, identyfikator działki

Powierzchnia w m2

Uwagi

Wartość budowli w zł

Uwagi

II. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
Miejsce połoŜenia

Nr KW

III. BUDOWLE
Miejsce połoŜenia

..................................
(miejscowość, data)

Nr inwentarzowy

Nr działki, identyfikator działki

...................................................................
(pieczęć i podpis sporządzającego
lub osoby reprezentującej sporządzającego)
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Zn-1 /DN – 1
1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację 2. Numer PESEL/REGON
............................................................................................. .............................................................................................

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.)(niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187z
20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

I. GRUNTY
Miejsce połoŜenia

Nr KW

Nr działki, identyfikator działki

Powierzchnia w m2

Uwagi

Nr działki, identyfikator działki

Powierzchnia w m2

Uwagi

Wartość budowli w zł

Uwagi

II. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
Miejsce połoŜenia

Nr KW

III. BUDOWLE
Miejsce połoŜenia

..................................
(miejscowość, data)

Nr inwentarzowy

Nr działki, identyfikator działki

...................................................................
(pieczęć i podpis sporządzającego
lub osoby reprezentującej sporządzającego)

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11255 Poz. 2697

2697
UCHWAŁA Nr X/93/07
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie 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, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.
1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 102, poz. 1055, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z
1
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(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, Nr
251, poz. 1847) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala
nieruchomości:

się

roczne

stawki

podatku

od

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2
0,52 zł od 1 m powierzchni, z wyłączeniem
gruntów zajętych na działalność handlową
detaliczną spoŜywczą i spoŜywczo-przemysłową
(łącznie z powierzchnią magazynową związaną z
tą działalnością), dla których stosuje się
następujące stawki:
2
- od powierzchni nie przekraczającej 500 m 2
0,51 zł za 1 m powierzchni,
2
2
- od powierzchni ponad 500 m - 0,56 zł za 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego - 0,16 zł od 1 m powierzchni,
2) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
3) od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,75 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej, z wyłączeniem budynków

lub ich części przeznaczonych na działalność
handlową detaliczną spoŜywczą i spoŜywczoprzemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową
związaną z tą działalnością), dla których stosuje się
następujące stawki:
2
a) dla powierzchni nie przekraczającej 500 m 2
14,46 zł za 1 m powierzchni,
2
2
b) dla powierzchni ponad 500 m do 1000 m 2
16,24 zł za 1 m powierzchni,
2
2
c) dla powierzchni ponad 1000 m - 18,74 zł za 1 m
powierzchni,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
2
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,23 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, w zakresie udzielania
2
świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje
2
poŜytku publicznego - 3,70 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
7) od budowli:
a) związanych z siecią wodociągowo-kanalizacyjną 1 % ich wartości,
b) pozostałych - 2 % ich wartości,
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w
Szczytnie z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Szczytna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Beata Boczar

_______________
1

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11256 Poz. 2698

2698
UCHWAŁA Nr X/94/07
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie 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 Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (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, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych - w zł
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Uwzględniając rok produkcji - wyprodukowane

do 31.12.1997 r.

po roku 1997:

1) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

580,-

600,-

2) powyŜej 5,5 tony do 9,00 ton włącznie

850,-

880,-

3)

1.020,-

1.060,-

powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Uwzględniając liczbę osi:
a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach:
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 14 ton
2) nie mniej niŜ 14 ton a mniej niŜ 15 ton
3) 5 ton i powyŜej

410,580,1 300,-

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

260,680,1.630,-

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

1 090,1 730,2 500,-

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub lprzyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów w tonach:
Uwzględniając rok produkcji – wyprodukowane
1) od 3,5 tony a mniej niŜ 12 ton

do 31.12.1997

po 1997 roku

500,-

550,-

_______________
1

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11257 Poz. 2698

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów w tonach:
a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych:
1)
2)
3)
4)

nie mniej niŜ 12 ton a mniej 18 ton
nie mniej niŜ 18 ton a mniej niŜ 25 ton
nie mniej niŜ 25 ton a mniej niŜ 31 ton
31 ton i powyŜej

250,500,960,1.900,-

b) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych:
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 40 ton
2) 40 ton i powyŜej

1.800,2.500,-

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą określoną w tonach, z wyjątkiem
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Uwzględniając rok produkcji – wyprodukowane
1) od 7 ton a poniŜej 12 ton

do 31.12.1996

po roku 1996

250,-

300,-

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą
niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) posiadających 1 oś jezdną:
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 18 ton
2) nie mniej niŜ 18 ton a mniej niŜ 25 ton
3) 25 ton i powyŜej

160,330,580,-

b) posiadających 2 osie jezdne:
1)
2)
3)
4)

nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 28 ton
nie mniej niŜ 28 ton a mniej niŜ 33 ton
nie mniej niŜ 33 ton a mniej niŜ 38 ton
38 ton i więcej

330,880,1.340,1.770,-

c) posiadających 3 osie jezdne:
1) nie mniej niŜ 12 ton a mniej niŜ 38 ton
2) 38 ton i więcej

990,1.340,-

7. Autobusy, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
Uwzględniając rok produkcji - wyprodukowane
a) mniejszej niŜ 30 miejsc do siedzenia
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc do siedzenia

do 31.12.1996

po roku 1996

780,1.570,-

830,1.670,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/14/06 r Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2007.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od
1.01.2008 r.
Przewodnicząca Rady
Beata Boczar

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11258 Poz. 2699

2699
UCHWAŁA Nr X/95/07
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.
1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z
2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) oraz art. 18a i
19 pkt 1f i pkt 3 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
1
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1625, Nr 249, poz. 1829, Nr
251, poz. 1847 z 2007 Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska w
Szczytnie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczną opłatę od posiadania psów w
wysokości 30,- zł od jednego psa.
§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 płatna jest z góry
bez wezwania w terminie do 30 czerwca kaŜdego roku lub
w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) psy wzięte ze Schroniska dla Zwierząt, na podstawie
dokumentu potwierdzającego ten fakt;
2) szczenięta w wieku do 3 miesięcy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w
Szczytnie z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od posiadania psów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca Rady
Beata Boczar

2. Osoby, które weszły w posiadanie psa po dniu 30
czerwca w roku obowiązywania uchwały wnoszą opłatę w
wysokości połowy stawki określonej w § 1.

_______________

1

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11259 Poz. 2700

2700
UCHWAŁA Nr XII/77/07
Rady Miejskiej w Tolkmicku
z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia terminów płatności inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso tego podatku.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 19 pkt 1) lit. f ustawy z
1)
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 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r.; 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. 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 25,00 złotych za kaŜdego psa.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo
bez odrębnego wezwania do dnia 15 września danego
roku podatkowego.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa.

a) na terenie sołectwa - sołtys danego sołectwa,
b) na terenie osiedla Pagórki - Przewodniczący Rady
Osiedla.
§ 3. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 złotych za
jednego psa.
§ 4. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc uchwała Nr
XXXIV/222/05 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 23
listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od
posiadania psów oraz określenia terminu płatności,
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso tego podatku. (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego Nr 211, poz. 2268).
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008
roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Chamczyk

2. Inkasentami opłaty od posiadania psów są:

_______________
1

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203
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2701
UCHWAŁA Nr XII/81/07
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7) od budowli (w tym równieŜ wykorzystywanych
bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i
rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciepła , paliw i wody od budowli
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków)
2 %.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 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) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
1
opłatach lokalnych ) (Jednolity tekst: 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 i Nr 151, poz. 1847)
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Jednolity tekst: 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 Miejska w Kisielicach
uchwala, co następuje:

2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej gruntów:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej:

b) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
0,35 zł,

1) od budynków mieszkalnych

0,52 zł,

1) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą
inną niŜ działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem
związanych z budynkami mieszkalnymi 0,60 zł,
2) od pozostałych gruntów w tym:
a) grunty zajęte pod siedliska 0,15 zł,

c) grunty zajęte pod drogi

0,20 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą inną iŜ rolnicza lub leśna
15,93 zł,

d) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego
0,08 zł,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 3,84 zł,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne,
lub elektrowni wodnych od 1 ha 3,74 zł.

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
materiałem siewnym 8,86 zł,
5) od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego
1,20 zł,
6) od pozostałych budynków lub ich części w tym:
a) od budynków i domów
letniskowych (w tym
równieŜ postawionych bez zezwolenia)
6,37 zł,
b) od garaŜy, (w tym stanowiących część budynku)
budynków gospodarczych trwale związanych z
gruntem 4,10 zł,
c) od altan ogrodowych trwale związanych z gruntem
3,30 zł,

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w
Kisielicach z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Kisielic.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie gminy Kisielice.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek
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2702
UCHWAŁA Nr XVII/112/07
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

podatnika
stanowiące
własność
(współwłasność)
emerytów, rencistów pod warunkiem, Ŝe renta, emerytura
jest
wyłącznym
źródłem
utrzymania
właścicieli
nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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. 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. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 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 245,
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska
w Mikołajkach uchwala, co następuje:

3. Zwolnienia, o których mowa w pkt 2 nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w
Mikołajkach z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia
2008 r.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty i budynki zajęte na działalność kulturalną,
oświatową, sportową oraz ochrony przeciwpoŜarowej, z
wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Gawliński

2. Budynki pozostałe (chlewy, obory, stodoły)
wchodzące w skład byłego gospodarstwa rolnego

2703
UCHWAŁA Nr XVII/113/07
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 10
ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Mikołajkach
uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:

1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
-

powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 676 zł,

-

powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 128 zł,

-

powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1 353 zł.

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203
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
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
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Os jezdna /osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Dwie osie
1439
1477
1535
1590
Trzy osie
1590
1648
1703
1762
1818
1876
Cztery osie
1818
1932
1989
2046
2159

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

-

4
1477
1535
1590
1648
1648
1703
1762
1818
1876
1932
1876
1989
2046
2583
2583

6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyŜszą
niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku
wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
przyczepa/naczepa/+
pojazd silnikowy
/w tonach/
Nie mniej
niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

3. Od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub
naczepą, stawka podatku od środków transportowych
wynosi rocznie:
-

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniŜej 8 ton: 1477 zł,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 8 ton i niŜszej niŜ 12 ton:
1579 zł.

-

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
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

Stawki podatku od środków transportowych

Os jezdna /osie jezdne/ z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Dwie osie
1648
1704
1762
1818
Trzy osie i więcej
1818
1932

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Stawki podatku od środków transportowych

Os jezdna /osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
3
Jedna oś
290
275
347
Dwie osie
318
664
920
1244
Cztery osie
732
1020

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
296
347
608
568
920
1398
1840
1020
1385

7. Od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
-

mniej niŜ 30 miejsc 1 284 zł,
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 420 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych
środki transportowe wykorzystywane na potrzeby ochrony
przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na
prowadzenie działalności gospodarczej, oddanych na taką
działalność innym jednostkom lub osobom trzecim.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr III/12/06 z
dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku.

4
1704
1762
1818
1996
1996
2583

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
-

podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi
rocznie: 266 zł,
od 9 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi
rocznie: 284 zł.

Stawki podatku od środków transportowych

od 7 ton i poniŜej 9 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Mikołajki.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008
r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Gawliński
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2704
UCHWAŁA Nr XVII/114/07
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.

Sady, Olszewo, Prawdowo, Pszczółki, Stare Sady,
Stawek, Śmietki, Tałty, Tałty SHR, Woźnice, Zełwągi - za
kaŜdy dzień pobytu w takich 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; 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. 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. 19 pkt 1 lit.
b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 1775, Nr
249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uwzględniając
Rozporządzenie Wojewody Olsztyńskiego Nr 84 z dnia
4 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w
których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego Nr 16, poz. 203 ze zm.) Rada Miejska w
Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 2. 1. Opłatę miejscową pobierają administracje oraz
właściciele ośrodków wczasowych, pensjonatów oraz
kwater prywatnych.
2. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 7 % zainkasowanych i
terminowo odprowadzonych opłat.
3.
Inkasenci
pobierający
opłatę
miejscową
odprowadzają ją miesięcznie w terminie do 10 dnia
kaŜdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano opłatę miejscową.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/229/05 Rady
Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2005 r. w
sprawie: ustalenia opłaty miejscowej.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej w
wysokości 1,70 zł od osób fizycznych przebywających
dłuŜej
niŜ
1
dobę
w
celach
turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w ustalonych
odrębnymi
przepisami miejscowościach:
Mikołajki,
Baranowo, Cimowo, Cudnochy, Dybowo, Faszcze,
Górkło, Grabek, Grabówek, Grabówka, Grabnik Mały,
lnulec, Jora Mała, Jora Wielka, Kulinowo, Kolonia
Mikołajki, Lelek, Leśniczówka-Mikołajki, LeśniczówkaŚniardwy, Lisiny, Lisunie, Lubiewo, Łuknajno, ŁuknajnoLeśniczówka, Małaszewo, Mateuszek, Nadawki, Nowe

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1
stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Gawliński

2705
UCHWAŁA Nr XVII/115/07
Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr
200, poz. 1683; Mon. Poi. z 2003 r. Nr 51, poz. 804; Dz.
U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966; Mon.
Poi. z 2004 r. Nr 43, poz. 753 i Nr 46, poz. 794; Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123,

poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365,
Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419) Rada Miejska w
Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w
wysokości:
1) przy sprzedaŜy detalicznej z samochodu, platformy,
przyczepy
itp.
artykułów
spoŜywczych
i
przemysłowych w wysokości - 6,00 zł,
2) przy sprzedaŜy z wozu konnego artykułów, o których
mowa w pkt 1 - 4,60 zł,

Dziennik Urzędowy
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3) z wózka ręcznego, roweru, koszyka, skrzynki, wiadra
oraz sprzedaŜy obwoźnej z ręki, torby itp.;
a) małych ilości wytwarzanych we własnym
gospodarstwie takich artykułów jak: drób, owoce,
względnie zebrane runo leśne - 3,60 zł,
b) pozostałych rzeczy - 7,00 zł,

2. Opłata targowa płatna jest za pośrednictwem
upowaŜnionego inkasenta, dla którego ustala się
wynagrodzenie w wysokości 25 % zainkasowanej kwoty.
Jako inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana
Stanisława Budowicz zamieszkałego w Mikołajkach, ul.
Plac Wolności 4/6.

4) za sprzedaŜ towarów przeznaczonych do sprzedaŜy w
innym niŜ określone w pkt 1 i 2 wypadkach - 4,60 zł,

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/217/05 Rady Miejskiej
w Mikołajkach z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów
oraz opłat lokalnych : targowej i miejscowej.

5) przy sprzedaŜy wyrobów jubilerskich wynosi - 13,00 zł,
6) przy sprzedaŜy ze stoiska zadaszonego, stałego 10,60 zł,

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2008 roku.

7) przy sprzedaŜy z wiat handlowych:
- ze stoiska zadaszonego duŜego - 11,60 zł,
- ze stoiska zadaszonego małego - 9,40 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Gawliński

8) wysokość opłat za handel z zadaszonych stoisk
wybudowanych przez miasto ulega obniŜeniu w
okresie od 1 października do 1 maja o 50 %.

2706
UCHWAŁA Nr XIV/89/07
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 z 2005 r. Dz. U. 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, art.
20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity 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) oraz art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:

posiadające wpis do ewidencji właściwego
2
organu od 1 m powierzchni - 0,45 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 3,66 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego od 1 m powierzchni - 0,16 zł,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m
0,49 zł,

powierzchni uŜytkowej

b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
2
gospodarczej od 1m
powierzchni uŜytkowej, z
wyjątkiem: 16,15 zł,

1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2
od 1 m powierzchni, z wyjątkiem:
0,56 zł,
- zajętych pod obiekty hotelarskie, kempingi, pola
biwakowe oraz inne obiekty, w których są
świadczone usługi hotelarskie, spełniające
warunki ustawy o usługach turystycznych i

2

-

2

od sal widowiskowych kin od 1 m powierzchni
uŜytkowej - 9,27 zł,
zajętych na hotele, motele, pensjonaty,
schroniska młodzieŜowe, domy wycieczkowe
oraz inne obiekty, w których są świadczone
usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o
usługach turystycznych i posiadające wpis do
2
ewidencji właściwego organu od 1 m
powierzchni - 14,54 zł,
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Traktatu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z
28.12.2006).

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym od 1 m powierzchni uŜytkowej - 8,07 zł,

4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedłoŜenia w terminie do dnia 15
stycznia kaŜdego roku podatkowego wszystkich
zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu
3 ostatnich lat podatkowych oraz innej pomocy publicznej.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1
2
m powierzchni uŜytkowej - 3,75 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego od 1 m powierzchni uŜytkowej, z
wyjątkiem: 4,55 zł,
- zajętych na placówki opiekuńczo-wychowawcze
2
od 1 m powierzchni uŜytkowej - 2,27 zł,

5. W przypadku utraty warunków uprawniających do
stosowania
stawek
podatku
od
nieruchomości
określonych w § 1 ust. 1 lit. a tiret 1, ust. 2 lit. b tiret 1 i 2
podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ
podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności powodujących utratę tego prawa.
6. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego
w ust. 4 i 5 traci prawo do stosowania stawek podatku od
nieruchomości określonych w § 1 ust.1 lit. a tiret 1, ust. 2
lit. b tiret 1 i 2 od początku roku podatkowego, w którym
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

3) od budowli
2%
od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy.
§ 2. 1. Stawki podatku od nieruchomości, o których
mowa w § 1 ust.1 lit. a tiret 1, ust. 2 lit. b tiret 1 i 2 są
pomocą de minimis, a ich stosowanie następuje zgodnie z
przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 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 nr 379 z 28.12.2006 r.).

7. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy
co do spełnienia warunków, uprawniających do
stosowania
stawek
podatku
od
nieruchomości
określonych w § 1 ust.1 lit. a tiret 1, ust. 2 lit. b tiret 1 i 2
traci to prawo za cały okres z którego korzystał.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w GiŜycku Nr
XXXV/90/05 z dnia 21 października 2005 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.

2. ObniŜone stawki stosuje się, gdy kwota pomocy
udzielona przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat
podatkowych nie przekracza 200 tys. euro, a
przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu
drogowego nie moŜe przekroczyć 100 tys. euro”,

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

3. Stawki podatku od nieruchomości, o których mowa
w § 1 1 ust.1 lit. a tiret 1, ust. 2 lit. b tiret 1 i 2 nie mają
zastosowanie do sektorów, o których mowa w art. 1
rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88

Przewodniczący Rady
Marian Lemecha

2707
UCHWAŁA Nr XIV/90/07
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 154,
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) oraz art. 8 i 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podatek od środków transportowych od
samochodu cięŜarowego wynosi rocznie:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony do
5,5 tony włącznie - 645,00 zł,
2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 5,5 tony do
7,5 tony włącznie - 670,00 zł,
3) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 tony do
9 ton włącznie - 753,00 zł,
4) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 9 ton i
poniŜej 12 ton - 786,00 zł.
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2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa
całkowita w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

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 od środków transportowych
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
753,00 zł
775,00 zł
797,00 zł
818,00 zł
Trzy osie
840,00 zł
862,00 zł
883,00 zł
927,00 zł
1.092,00 zł
1.092,00 zł
Cztery osie i więcej
927,00 zł
937,00 zł
1.121,00 zł
1.781,00 zł
1.781,00 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

775,00 zł
797,00 zł
818,00 zł
1.348,00 zł
862,00 zł
883,00 zł
904,00 zł
1.092,00 zł
1.698,00 zł
1.698,00 zł
937,00 zł
1.121,00 zł
1.781,00 zł
2.560,00 zł
2.560,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub
naczepą, stawka podatku od środków transportowych
wynosi rocznie:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniŜej 8 ton - 1.400,00 zł,
2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 8 ton i niŜszej niŜ 12 ton 1.508,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
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

5. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z
pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniŜej 9 ton
rocznie - 302,00 zł,

stawka podatku wynosi

b) od 9 ton i poniŜej 12 ton stawka podatku wynosi
rocznie - 312,00 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i
rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
Dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
przyczepa/naczepa +
pojazd silnikowy (w
tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku od środków transportowych

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Jedna oś
302,00 zł
409,00 zł
517,00 zł
Dwie osie
970,00 zł
1.077,00 zł
1.185,00 zł
1.508,00 zł
Trzy osie
1.292,00 zł
1.615,00 zł

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

323,00 zł
430,00 zł
606,00 zł
1.077,00 zł
1.185,00 zł
1.391,00 zł
1.831,00 zł
1.400,00 zł
1.830,00 zł

7. Od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie:
1) do 15 miejsc włącznie - 1.239,00 zł,
2) wyŜszej niŜ 15 miejsc, a niŜszej niŜ 30 miejsc 1.292,00 zł,

Stawka podatku od środków transportowych

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
1.055,00 zł
1.077,00 zł
1.185,00 zł
1.521,00 zł
Trzy osie
1.508,00 zł
1.857,00 zł

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.077,00 zł
1.185,00 zł
1.292,00 zł
1.980,00 zł
1.857,00 zł
2.563,00 zł

3) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.400,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w GiŜycku Nr
XXXVI/114/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2008 roku.
Przewodniczący Rady
Marian Lemecha
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2708
UCHWAŁA Nr XIV/91/07
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 29 listopada 2004 roku.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w
wysokości 1,75 zł od jednej osoby.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.: Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. 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. 17 i art. 19
pkt 1b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity 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 Miejska w GiŜycku
uchwala, co następuje:

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają
zmianie.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w GiŜycku
Nr XXXV/92/05 z dnia 21 października 2005 roku w
sprawie zmiany uchwały Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej w
GiŜycku z dnia 29 listopada 2004 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, podlega opublikowaniu przez
rozplakatowanie i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2008 roku.

§ 1. W uchwale Nr XXV/82/04 Rady Miejskiej z dnia
29 listopada 2004 roku w sprawie stawki opłaty
miejscowej zmienia się § 1 ust. 1, który otrzymuje
brzmienie:

Przewodniczący Rady
Marian Lemecha

2709
UCHWAŁA Nr XIV/92/07
Rady Miejskiej w GiŜycku
z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Dz. U. 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.18a i 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity 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 Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na
terenie miasta GiŜycka.
2. Roczna stawka opłaty od posiadania kaŜdego psa
wynosi 40 zł.
§ 2. 1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
a) z tytułu posiadania psów, które są trwale oznaczone
elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem
-chipem),
b) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania posesji w zabudowie jednorodzinnej - od
jednego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia
31 maja kaŜdego roku na rachunek lub w kasie Urzędu
Miejskiego w GiŜycku.
2. W przypadku zbycia, utraty lub nabycia psa w ciągu
roku wysokość opłaty ustala się według stawki określonej
w § 1.2. proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania
psa.
3. W przypadkach określonych w § 3 ust. 2, jeŜeli
obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał po
dniu 31 maja danego roku - terminem płatności opłaty od
posiadania psów jest ostatni dzień miesiąca, w którym
powstał ten obowiązek.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, podlega
opublikowaniu
i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Marian Lemecha
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2710
UCHWAŁA Nr VIII/82/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 12
1
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: 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) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów
przedmiotów opodatkowania.
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00
złotych,
2) powyŜej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie - 400,00
złotych,
3) powyŜej 7,5 tony do 9,0 ton włącznie - 500,00 złotych,
4) powyŜej 9,0 ton, a poniŜej 12,0 ton - 700,00 złotych.
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12,0 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
nie mniej
niŜ

mniej niŜ

12
13

13
14

Stawka podatku (w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
liczba osi – 2
700,00
800,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

14
15

15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

950,00
1.000,00
liczba osi – 3
900,00
1.000,00
1.150,00
1.200,00
1.275,00
1.275,00
liczba osi – 4 i więcej
1.200,00
1.250,00
1.350,00
1.654,00
1.654,00

1.000,00
1.252,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.250,00
1.577,00
1.577,00
1.250,00
1.350,00
1.654,00
2.452,80
2.452,80

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów w tonach:
1) od 3,5 tony do 8,0 ton włącznie - 800,00 złotych,
2) powyŜej 8,0 ton ,a poniŜej 12,0 ton - 1.000,00 złotych.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12,0 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa
(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
liczba osi – 2
18
1.000,00
25
1.200,00
31
1.300,00
1.500,00
liczba osi – 3 i więcej
40
1.400,00
1.723,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.100,00
1.300,00
1.500,00
1.936,00
1.723,00
2.505,00

800,00
950,00

_______________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7,0 ton a poniŜej 12,0 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:

liczba osi – 2
12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

500,00
614,00
850,00
1.150,00

600,00
850,00
1.292,00
1.700,00

liczba osi – 3 i więcej

1) od 7,0 ton do 9,0 ton włącznie - 200,00 złotych,

677,00
943,00

943,00
1.281,00

2) powyŜej 9,0 ton a poniŜej 12,0 ton - 300,00 złotych.
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12,0 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa /
przyczepa/ + pojazd
silnikowy (w tonach )

nie mniej niŜ

12
18
25

1) mniej niŜ 30 miejsc - 1.200,00 złotych,
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.500,00 złotych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI /201/05 Rady Gminy
Grodziczno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatków od środków
transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 216, poz.2350).

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
liczba osi – 1
18
300,00
25
400,00
500,00

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Gorczyńska

400,00
500,00
600,00

2711
UCHWAŁA Nr VIII/83/07
Rady Gminy Grodziczno
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 (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. z 2007 r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218), 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; Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747) Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu
Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z
dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831) zarządza
się, 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 w 2007 r.
(M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty
50,00 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Irena Gorczyńska
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2712
UCHWAŁA Nr VIII/84/07
Rady Gminy Grodziczno
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

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 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. z 2007 r. Nr 48, poz. 327;
Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
1
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844 zm.: 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy:
1) od gruntów:

b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,00 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 8,86 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych 3,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
publicznego - 4,20 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,

a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,65 zł od 1 m² 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 - 3,74 zł od 1 ha
powierzchni,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/200/05 Rady Gminy
Grodziczno z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy
Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 216, poz. 2349).

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku
publicznego
przez
organizacje
poŜytku
publicznego - 0,15 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Gorczyńska

_______________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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2713
UCHWAŁA Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXV/60/05 Rady Miejskiej w Kisielicach z 29 listopada 2005 roku
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

Miejskiej w Kisielicach z dnia 29 listopada 2005 roku w
sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej
poboru, wprowadza się poniŜsze zmiany:

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
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) oraz zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia
1
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zmiany:
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 151, poz. 1847) Rada Miejska w
Kisielicach uchwala, co następuje:

w § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 rozlicza się z
pobranej opłaty targowej, wpłacając ją jednorazowo w
kasie Urzędu Miejskiego w Kisielicach w terminie do 5-go
dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni.”
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 1. W uchwale Nr XXXV/60/05 Rady Miejskiej w
Kisielicach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru,
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/75/05 Rady Miejskiej w
Kisielicach z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie
dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XXXV/60/05 Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek

2714
UCHWAŁA Nr XIII/90/07
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 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) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
1
opłatach lokalnych ) (Jednolity tekst: 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 i Nr 151, poz. 1847)
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Jednolity tekst: 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 Miejska w Kisielicach
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości od 1 m kw. powierzchni uŜytkowej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,52 zł,
2) od budynków lub ich części
związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 15,93 zł,
2a)
od budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą, nie wykorzystywanych na
cele tej działalności, przez okres całego roku
podatkowego - 7,97 zł,
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zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
0,60 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł,

2) od pozostałych gruntów w tym:
a) grunty zajęte pod siedliska 0,15 zł,
b) grunty zajęte na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
0,35 zł,
c) grunty zajęte pod drogi 0,20 zł,
d) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego 0,08 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł,
5) od budynków lub ich części pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 1,20 zł,

3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne,
lub elektrowni wodnych od 1 ha 3,74 zł.

6) od pozostałych budynków lub ich części w tym:
a) od budynków i domów letniskowych (w tym
równieŜ postawionych bez zezwolenia) - 6,37 zł,
b) od garaŜy, (w tym stanowiących część budynku)
budynków gospodarczych trwale związanych z
gruntem - 4,10 zł,
c) od altan ogrodowych trwale związanych z gruntem
3,30 zł,
d) od budynków lub ich części nie związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych
na potrzeby gospodarstw domowych przez osoby
posiadające prawo do świadczeń emerytalnorentowych - 2,02 zł,

§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia
30 listopada 2006 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) uchwała Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z
dnia 31 października 2007 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Kisielic.

7) od budowli (w tym równieŜ wykorzystywanych
bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub
ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i
rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody od budowli
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ścieków)
2 %.

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

2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
od 1m kw. powierzchni uŜytkowej gruntów:

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2008 r.

1) od gruntów związanych prowadzeniem z działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
Janusz S. Więcek
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UCHWAŁA Nr XI/87/07
Rady Miejskiej w Suszu
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 (tj. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z
2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U.
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 168, poz. 974)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
1)
i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M. P. z 2006 r. Nr
72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, Dz. U. z 2006 r. Nr 220,

poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) uchwala się, co następuje:
_______________
1

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

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

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

Stawka
podatku
(w złotych)
576
996
1.206

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

a
b
c

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

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Lit.

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
839
1.154
1.311
1.573
TRZY OSIE
943
1.049
1.258
1.468
1.678
1.888
CZTERY OSIE i WIĘCEJ
1.154
1.363
1.573
1.782
1.992

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów
w tonach
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

Lit.

--a
B
c
d

nie
mniej
niŜ

mniej niŜ

1

2

12
18
25
31

18
25
31
-

1

2

12
40

40
-

1.258
1.311
1.364
1.678

a

1.363
1.468
1.573
1.678
1.888
2.097
1.468
1.678
1.888
2.507
2.507

Stawka podatku
(w złotych)
734
943
1.154

oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
3
TRZY OSIE
1.678
1.888

Dopuszczalna masa całkowita
przyczepy i naczepy
w tonach
Od 7 ton i poniŜej 12 ton

Lit.

--a
b
c
--d
e
f
g
--h
i

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

mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25
-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38

38
-

1.258
1.364
1.573
1.878

Stawka podatku
(w złotych)
524

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
JEDNA OŚ
419
524
630
DWIE OSIE
734
943
1.154
1.363
TRZY OSIE
839
1.049

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
524
630
734
943
1.154
1.363
1.563
1.049
1.336

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc:

a
b

4

1.888
2.450

Stawka podatku (w złotych)

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

4

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Lit.

oś jezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaŜne
3
DWIE OSIE
943
1.154
1.363
1.573

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

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

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

mniej niŜ

4

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:
Lit.

--e
f

nie
mniej
niŜ

Stawka podatku (w złotych)

Mniejsza niŜ 30 miejsc
Równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc

Stawka
podatku
(w złotych)
943
1.573

§ 2. 1. Dla pojazdów wyprodukowanych przed rokiem
1990 stawki podatku od środków transportowych określa
się wysokości stawek:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton wynoszą:
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Lit.
a
b
c

2)

Dopuszczalna masa całkowita w
tonach
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)

b
c

a
b
c

2)

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

a

Dopuszczalna masa całkowita
przyczepy i naczepy w tonach
Od 7 ton i poniŜej 12 ton

a
b

Stawka podatku
(w złotych)
839
1.049
1.258

c

a
b

Liczba miejsc do siedzenia
Mniejsza niŜ 30 miejsc
Równa lub wyŜsza niŜ 30
miejsc

Stawka podatku
(w złotych)
734

a

734
943

Lit.

Liczba miejsc do siedzenia

a
b

Mniejsza niŜ 30 miejsc
Równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc

Stawka podatku
(w złotych)
734
1.258

§ 4. Traci moc uchwała XXXIII/202/05 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Stawka podatku
(w złotych)
1.049

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz na tablicach
ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

1.730

Dopuszczalna masa całkowita w
tonach
PowyŜej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie

Stawka podatku
(w złotych)
524

§ 3. Wykonanie uchwały powietrza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Susz.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku.

2. Dla pojazdów wyposaŜonych w katalizator stawki
podatku określa się wysokości stawek:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton wynoszą:
Lit.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

3) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc:

4) od autobusów:
Lit.

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

3) 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:
Lit.

630
839

630
1.049
1.258

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:
Lit.

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

Przewodniczący Rady
Zenon Sugalski

Stawka podatku
(w złotych)
419

2716
UCHWAŁA Nr IX/52/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr
214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z
2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z
późn. zm.) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w
następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 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,

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

publicznego
przez
organizacje
poŜytku
2
publicznego - 6,37 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej, z tym Ŝe od budynków lub ich części
będących własnością emerytów i rencistów
samodzielnie
prowadzących
gospodarstwo
2
domowe - 3,20 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m powierzchni,

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.

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,

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy
Wieliczki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. Nr 199, poz. 2857).

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym - 8,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2
3,84 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski

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

2717
UCHWAŁA Nr IX/ 53/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

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 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr
214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z późn. zm.) Rada
Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części (grunty, budynki,
budowle) zajęte na prowadzenie działalności
kulturalno-oświatowej,
charytatywnej,
pomocy
społecznej oraz na cele ochrony przeciwpoŜarowej, z
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;

2) nieruchomości
lub ich części (grunty, budynki,
budowle), słuŜące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę,
zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz składowaniu
odpadów komunalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/41/03 Rady Gminy
Wieliczki z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z
2004 r. Nr 2, poz. 41).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008
r.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski
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UCHWAŁA Nr IX/54/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr
214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z
2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z
późn. zm.) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyŜej 3,5 t i poniŜej 12 t, w zaleŜności
od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki
wynoszą:
Masa całkowita w tonach

powyŜej 3,5t do 5,5t włącznie
powyŜej 5,5t do 9t włącznie
powyŜej 9t a poniŜej 12t

Stawka podatku w złotych
Wiek (w latach)
do 8 lat włącznie
powyŜej 8 lat
400
500
600
700
700
800

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)
od

do

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
23
25
27
29
31

23
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1000
1100
1300
1500
Trzy osie
1600
1700
1800
1900
2000
2050
Cztery osie i więcej
1800
2050
2150
2250
2300
2400

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1100
1200
1400
1600
1700
1800
1900
2000
2050
2200
2050
2150
2250
2300
2400
2450

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniŜej 12 t, w zaleŜności od

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, stawki podatku
wynoszą:
1) od 3,5 t do 6 t włącznie - 800 zł,
2) powyŜej 6 t do 9 t włącznie - 1000 zł,
3) powyŜej 9 t i poniŜej 12 t - 1200 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 wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
od

do

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1300
1400
1500
1600
Trzy osie
1700
2100

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1400
1500
1600
1900
1800
2500

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t
i poniŜej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zaleŜności od masy całkowitej pojazdu
stawki podatku wynoszą:
1) od 7 t do 9,5 t włącznie - 600 zł,
2) powyŜej 9,5 t i poniŜej 12 t - 800 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
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Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa
(przyczepa)+pojazd
silnikowy (w tonach)
Od

do

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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1) do 15 miejsc - 800 zł,
Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
800
900
950
Dwie osie
1000
1100
1200
1500
Trzy osie
1080
1180

2) powyŜej 15 i mniejszej niŜ 30 miejsc - 1000 zł,

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

3) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1200 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

900
1000
1050

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/122/05 Rady Gminy
Wieliczki z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie
podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. Nr 220, poz. 2424).

1100
1200
1300
1600

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

1180
1280

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski

7. Od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:

2719
UCHWAŁA Nr IX/55/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru informacji i deklaracji dla podatników podatku leśnego,
rolnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682; zm.: Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz.
1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr
249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775) art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z późn. zm.) Rada Gminy
Wieliczki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/12/02 Rady Gminy Wieliczki z
dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru

informacji i deklaracji dla podatników podatku leśnego,
rolnego oraz od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
Nr 175, poz. 2558), załączniki Nr 4, 5 i 6 do uchwały
otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3
do niniejszej uchwały.
§ 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.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Bielawski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/55/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.

1.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

........................................................................................................................

DR – 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

.................................

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm)

Składający :

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uŜytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 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 ze
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej

Termin składania :

Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Wójt Gminy Wieliczki, właściwy ze względu na miejsce podłoŜenia przedmiotów opodatkowania.

Miejsce składania :

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.

B.

Wójt Gminy Wieliczki, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki

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

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności ( zaznaczyć właściwą kratkę )
1. Właściciel
2. Współwłaściciel
3. Posiadacz samoistny
4. Współposiadacz samoistny
5. UŜytkownik wieczysty
6. WspółuŜytkownik wieczysty
7. Posiadacz
8. Współposiadacz
6. Miejsce (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
9. Nazwa skrócona */imię ojca, imię matki **
10. Identyfikator REGON / numer PESEL **

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15 Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI
20.

Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi )
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy uŜytków
wynikające z
ewidencji gruntów

Grunty orne

I
II
III a
III b
IV a

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na
ha przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba hektarów
przeliczeniowych

Stawka z 1 ha
przeliczeniowego
lub fizycznego
w zł. , gr.

Wymiar
podatku
rolnego w
złotych
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IV b
V
VI
VI z
Sady
I
II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
VI z
UŜytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VI z
Grunty rolne
zabudowane
I
II
III a
III
III b
IV a
IV
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IV b
V
VI
VI z
Grunty pod
stawami
a) zarybione
łososiem, trocią,
głowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione
innymi gatunkami
ryb niŜ w poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi
Rowy
Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone
połoŜone UR
I
II
III a
III
III b
IV a
IV
V
VI
VI z
Razem bez
zwolnień

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
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4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
RóŜnica kwot z D –F (naleŜy zaokrąglić do pełnych złotych)

II. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok )

24. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego
26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Podpis przyjmującego formularz

W przypadku nie wykonania w całości albo w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 z późn. zm.).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/55/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.
1.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

........................................................................................................................

DL – 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na

2.

Rok

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002, Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)

Składający :

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, uŜytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących wartość 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 ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania :

Do dnia 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego.
Wójt Gminy Wieliczki, właściwy ze względu na miejsce podłoŜenia lasu.

Miejsce składania :

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.
Wójt Gminy Wieliczki, ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ( niepotrzebne skreślić )
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

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. Posiadacz samoistny
4. Współposiadacz samoistny
5. UŜytkownik wieczysty
6. WspółuŜytkownik wieczysty
7. Posiadacz
8. Współposiadacz
6. Miejsce /a (adres/y) połoŜenia lasu oraz numer/y działek
7. Numr/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
9. Nazwa skrócona */imię ojca, imię matki **
10. Identyfikator REGON / numer PESEL **

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI
20 Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. deklaracja roczna
❑ 2. korekta deklaracji rocznej
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D. 1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie
Powierzchnia w hektarach
fizycznych

1.
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych
3. Lasy pozostałe ( nie wymienione w w. 1 i 2)

4. Razem ( w. 1 – 3 )

2.

Stawka podatku
( 0,220 m3 drewna) x
cena drewna w zł., gr.
3.

Podatek w zł., gr. –
naleŜy zaokrąglić do
pełnych złotych
( rubr. 2 x rubr. 3 )
4.
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
( podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię
23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok )

22. Nazwisko
24. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej
składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego
26. Identyfikator przyjmującego formularz
27. Podpis przyjmującego formularz
W przypadku nie wykonania w całości albo w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 968 z 2002
r. ze zmianami).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/55/07
Rady Gminy Wieliczki
z dnia 23 listopada 2007 r.
2.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

........................................................................................................................

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

...................
Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Nr 121 poz. 844 )

Składający :

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych 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
ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową,
Do 15 stycznia kaŜdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku

Termin składania :

podatkowego
Miejsce składania :

Wójt Gminy Wieliczki, właściwy ze względu na miejsce podłoŜenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.
Wójt Gminy Wieliczki, ul. Lipowa 53 19-404 Wieliczki
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
□ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności ( zaznaczyć właściwą kratkę )
□ 1. Właściciel
□ 2. Współwłaściciel □ 3. Posiadacz samoistny
□ 4. Współposiadacz samoistny
□ 5. UŜytkownik wieczysty
□ 6. WspółuŜytkownik wieczysty
□ 7. Posiadacz
□ 8. Współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) połoŜenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. nazwa pełna* /Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona */imię ojca, imię matki **
10. Identyfikator REGON / numer PESEL **

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15 Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOśENIA DEKLARACJI
Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)
❑ 1. deklaracja roczna
❑ 2. korekta deklaracji rocznej
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjątkiem zwolnionych )
Stawka podatku
wynikająca z Uchwały
Rady Gminy w Wieliczkach
(OGŁOSZONA W Dz.
Urzędowym Województwa
........... w roku
poprzedzającym dany rok
podatkowy) w zł, gr

Kwota podatku
w zł. (naleŜy
zaokrąglić do pełnych
złotych)

21.

22.

23.

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

..........................................

....................................

Podstawa opodatkowania
Wyszczególnienie

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych
pozostałe grunty

- 11283 Poz. 2719
24.
...................................... m2
27.
...................................... m2

D. 2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI ( * )
1.
mieszkalnych – ogółem :
30.
...................................... m2
w tym :
33.
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
2
( zaliczyć 50% powierzchni ),
....................................... m
kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m
....................................... m2

25.
..........................................
28.
..........................................

26.
....................................
29.
....................................

31.
..........................................
34.

32.
..................................
35.

..........................................
.........................................

..................................
..................................

* - do powierzchni uŜytkowej budynku lub jego części naleŜy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwaŜa się równieŜ garaŜe podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uŜytkowe.
2.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
36.
37.
38.
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem,

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

.........................................

.......................

..........................................

.......................

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

....................................... m

2

....................................... m

2

..........................................

.......................

3.

39.

40.

41.

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

..........................................

.......................

........................................ m
........................................ m2

2

..........................................
..........................................

.......................
.......................

42.

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem

w tym :
kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
( zaliczyć 50% powierzchni ),
4.

kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług medycznych ogółem :

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
( zaliczyć 50% powierzchni ),
kondygnacji o wysokości powyŜej 2,20 m
5.

pozostałych ogółem

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

43.

44.

........................................ m

2

..........................................

.......................

.........................................m

2

..........................................

.......................

.........................................m2
45.

..........................................
46.

.......................
47.

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

..........................................

.......................

2

..........................................

.......................

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

..........................................

.......................

48.
.............................................

49.
..........................................

50.
.......................

.........................................m

D.3 BUDOWLE
1. Budowle ( wartość, o której mowa w przepisach o podatku
dochodowym)
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku ( suma kwot z kol. D )

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

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
( podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok )

55. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego
57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:
„art. 1a 1. UŜyte w ustawie określenia oznaczają:
1) budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,
2) budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a takŜe urządzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3) Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a takŜe gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit b), chyba Ŝe
przedmiot opodatkowania nie jest i nie moŜe być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych,
4) Powierzchnia uŜytkowa budynku lub jego części - 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.
Zgodnie z art. 26 a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11284 Poz. 2720

2720
UCHWAŁA Nr XVIII/124/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 26 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
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr
62, poz. 588, Dz. U. Nr 113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271,
Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz.
U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005
r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr.17, poz. 128, Dz.
U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr
138, poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006
roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 220, poz.
1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U.
Nr 251, poz. 1847, Dz. U. Nr 245, poz. 1775) Rada Miejska w
Barczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w wysokości:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton

Stawka podatku
650,00
1.000,00
1 200,00

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15
powyŜej 15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
powyŜej 25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
powyŜej 31

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31
powyŜej 31

12
40

40
powyŜej 40

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.450,00
1.550,00
1.650,00
1.750,00
1.850,00
1.950,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.300,00
2.500,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyŜej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie
powyŜej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie
powyŜej 9,0 ton a mniej niŜ 12 ton

Stawka
podatku
950,00
1.050,00
1.250,00
1.400,00

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
Trzy osie
1.800,00
2.200,00

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.900,00
1.850,00
2.300,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita łącznie z
pojazdem silnikowym
od 7,0 ton do 9,0 ton włącznie
powyŜej 9,0 ton i mniej niŜ 12 ton

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
Trzy osie
1.350,00
1.450,00
1.550,00
1.650,00
1.750,00
1.850,00
Cztery osie i więcej
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00

Stawka podatku (złotych)

Stawka
podatku
900,00
1.100,00

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy
(w tonach)
nie niej
niŜ

12
18
25
12
28
33
38
12
38

mniej niŜ

18
25
powyŜej
25
28
33
38
powyŜej
38
38
powyŜej
38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Jedna oś
1.150,00
1.250,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.200,00
1.300,00

1.350,00

1.400,00

Dwie osie
1.350,00
1.400,00
1.450,00

1.400,00
1.450,00
1.500,00

1.500,00

1.800,00

Trzy osie i więcej
1.450,00
1.700,00

1.500,00
1.800,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 203

- 11285 Poz. 2720, 2721 i 2722

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc
do 15 miejsc włącznie
powyŜej 15 miejsc i mniej niŜ 30 miejsc
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

określenia wysokości
transportowych.

Stawka podatku
(w złotych)
1.100,00
1.300,00
1.650,00

stawek

podatku

od

środków

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie:

Przewodniczący Rady Miejskiej
ElŜbieta Zacharewicz

2721
UCHWAŁA Nr XVIII/127/07
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r.:
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 588, Dz. U. Nr
113, poz. 113, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z
2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17,
poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48,
poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 zm. z
2006 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Dz. U. Nr 245, poz.
1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Dz. U. Nr 109,
poz. 747) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowaną jako
podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008 rok z
kwoty 58,29 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
ElŜbieta Zacharewicz

2722
UCHWAŁA Nr XIV/93/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/239/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących
w Gminie Biskupiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tj. Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.
1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
1
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199 z 2006 r. Nr 200, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)

art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zm.:
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) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr
179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 z 2006 Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775)

1)

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

-

przez osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa,
a
takŜe
jednostki
organizacyjne
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego
Lasy
Państwowe.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XXXIV/239/05
Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązuje
bez zmian.

Rada Miejska w Biskupcu uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/239/05 Rady Miejskiej w
Biskupcu z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia
wzorów
formularzy
na
podatek
od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
obowiązujących w Gminie Biskupiec wprowadza się
następujące zmiany:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.
Przewodniczący Rady
Alina Radziszewska

1) załącznik Nr 8, zostaje zastąpiony załącznikiem Nr 1,
do niniejszej uchwały, który określa nowy wzór
formularza
ZN-1/B
danych
o
zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości składanych

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/93/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DN-1
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IN- 1

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
osobowości prawnej

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **
6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
7. Identyfikator REGON

8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Tytuł prawny zwolnienia
Grunty
powierzchnia w m2
9.

Budynki lub ich części
powierzchnia uŜytkowa w m2
10.

Budowle
wartość w zł
11.
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12.

13.

14.

10.

11.

12.

16..

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

59. Imię i nazwisko, podpis i pieczątka

ZN-1/B(1)

1(1)
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UCHWAŁA Nr XIV/94/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ustawy z dnia 12
1
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199 z 2006 r. Nr 200, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775)
1)

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

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki w podatku
od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej, w tym:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części
znajdujących się we władaniu byłych rolników,
którzy przekazali gospodarstwa na Skarb Państwa

w zamian za emeryturę lub rentę - 0,31 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,

2

2) od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 16,94 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
2
kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,35 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
2
świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poŜytku publicznego przez organizacje
2
poŜytku publicznego - 6,32 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej, w tym:
2
a) od budynków letniskowych - 6,37 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,
b) od budynków zajętych na niezarobkowe cele
gospodarcze lub ich części (szopki, chlewiki, itp.) 2
3,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
2
c) od garaŜy - 6,32 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
6) od budowli - 2 % od ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, w tym:
a) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz od budowli
słuŜących do odprowadzania i oczyszczania
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ścieków – 1% od ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych,

-

7) od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2
0,52 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 - 0,19 zł od 1 m powierzchni w tym:
- pozostałych znajdujących się we władaniu byłych
rolników, którzy przekazali gospodarstwo na
Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę
2
- 0,09 zł od 1 m powierzchni,

pozostałych zajętych pod domki letniskowe,
kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty
słuŜące celom rekreacyjno-wypoczynkowym 2
0,23 zł od 1 m powierzchni.

§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.
Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska
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UCHWAŁA Nr XIV/95/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
1
opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 200, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775)
1)

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

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ runa
leśnego z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp.

§ 3. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2. Inkasentem
targowiska.

opłaty

targowej

jest

gospodarz

3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 16 % pobranej opłaty.
4. Termin płatności opłaty targowej ustala się na dzień,
w którym była prowadzona sprzedaŜ.
5. Inkasent pobraną opłatę targową przekazuje w
całości do kasy Urzędu Miejskiego w terminie do 5-go
kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a jeŜeli dzień ten
przypada na niedzielę, święto lub inny dzień wolny od
pracy inkasent obowiązany jest przekazać pobraną opłatę
targową w najbliŜszym dniu roboczym na podstawie
uprzednio wystawionych kwitariuszy - druk ścisłego
zarachowania i rozlicza się z pobranych kwitariuszy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/12/06 Rady Miejskiej w
Biskupcu z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i sposobu jej
poboru.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.
Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/95/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.
Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej dokonujących sprzedaŜy na targowiskach i placach.
e) ciągników z przyczepami bez względu na rodzaj
przyczepy
13,80 zł.

1. Od kaŜdej sztuki wystawionej na sprzedaŜ:
a) konie
12,80 zł,
b) bydło
7,20 zł,
c) jałowizna, źrebięta
2,80 zł,
d) trzoda chlewna, cielęta, owce i kozy
2,30 zł.

4. Przy sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp.
3,30 zł.

2. Od sprzedaŜy płodów rolnych z wozu konnego
10,50 zł.

5. SprzedaŜ towarów z wyjątkiem pkt 4 z zajętego
stanowiska:
a) pod zadaszeniem
9,70 zł,
b) bez zadaszenia
6,50 zł.

3. Od sprzedaŜy z samochodu o ładowności:
a) do 1 tony
14,80 zł,
b) od 1 tony do 2 ton
18,80 zł,
c) od 2 ton do 5 ton
28,60 zł,
d) powyŜej 5 ton
46,40 zł,

6. Przy sprzedaŜy w pozostałych miejscach - 3,30 zł,
w tym:
a) przy sprzedaŜy na placu przy ul. Aleja Broni - 11,30 zł.
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UCHWAŁA Nr XIV/96/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
1
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm.: z
2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 200, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr
245, poz. 1775)
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).

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

-

Rada Miejska w Biskupcu uchwala:

§ 1. Przyjmuje się na terenie Gminy Biskupiec stawki
podatku od środków transportowych określone jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z
dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.
Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/96/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na terenie Gminy Biskupiec obowiązują następujące
stawki roczne podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
z katalizatorem lub na gaz 596 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
z katalizatorem lub na gaz 1.074 zł,
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
z katalizatorem lub na gaz 1.312 zł.

676 zł

Nie mniej
niŜ

Mniej
niŜ

1.353

zł,

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23

17
19
21
23

12
25
27
29

25
27
29

Stawka podatku
(w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
Dwie osie
596
835
1.130
1.312
Trzy osie
834
955
1.194
1.431
1.540
Cztery osie i więcej
1.430
1.488
1.608
1.910

Nie mniej
niŜ

Mniej niŜ

1.128 zł,

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

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

Inne systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
835
1.130
1.312
1.430
955
1.194
1.431
1.540
1.722
1.488
1.608
1.910
2.583

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) powyŜej 3,5 tony do 6 ton włącznie - 909 zł
z katalizatorem lub na gaz - 870 zł,
b) powyŜej 6 ton do 10 ton włącznie - 1.147 zł
z katalizatorem lub na gaz - 1.107 zł,
c) powyŜej 10 ton do poniŜej 12 to - 1.552 zł
z katalizatorem lub na gaz - 1.431 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyŜej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne
2 osie
716
835
955
1.606
3 osie
1.417
1.958

Inne systemy
zawieszenia
osi
jezdnych
790
891
1.045
1.996
1.958
2.583

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 274 zł,
b) powyŜej 10 ton do poniŜej 12 ton - 301 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa (przyczepa) +
pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

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
1 oś
239
294
363
2 osie
240
698
966
1.307
3 osie
769
1.071

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie - 454 zł,
b) powyŜej 15 do 30 miejsc - 835 zł,
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.790 zł.

284
363
640
352
966
1.469
1.932
1.071
1.455
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UCHWAŁA Nr XIV/97/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 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
lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199 z 2006 r. Nr 200, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) oraz § 1
Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991
roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się
opłatę miejscową (Dz. Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 16 z dnia
5 lipca 1991 r.)
1)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne.

-

szkoleniowych w miejscowościach: Rukławki, Wilimy,
Biesówko wynosi 1,78 zł od kaŜdej osoby fizycznej.
§ 2. 1. Opłatę pobiera się za okres pobytu osoby
fizycznej.
2. Opłatę pobiera się w drodze inkasa. Inkasentami
opłaty
miejscowej
są
kierownicy
ośrodków
wypoczynkowych połoŜonych w w/w miejscowościach
oraz dzierŜawca „Słonecznego Brzegu”.
Inkasenci pobieraną opłatę miejscową przekazują na
konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu, do końca kaŜdego
miesiąca.
§ 3. Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę
miejscową wynosi 20 % pobranych opłat.
§ 4. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z
dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawki
opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz
sposobu jej poboru.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.

Rada Miejska w Biskupcu uchwala:

Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska

§ 1. Wysokość opłaty miejscowej za kaŜdy dzień
pobytu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub

2727
UCHWAŁA Nr XIV/98/07
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Biskupiec w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006
r. Nr 17, poz. 128, 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 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 zm.: 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) Rada Miejska uchwala:

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta ustaloną na
podstawie średnich cen skupu podawanych przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Biskupiec na rok 2008 do kwoty 40,00 zł za 1 q
Ŝyta.
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§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci
moc uchwała Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z
dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie obniŜenia ceny
skupu Ŝyta przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Biskupiec w
2007 roku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach
publicznych na terenie Gminy i obowiązuje od 1 stycznia
2008 roku.
Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska
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UCHWAŁA Nr XII/87/07
Rady Miejskiej Gminy Frombork
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/07 z dnia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu MiejskoGminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku.

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Fromborku
§ 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Organizację wewnętrzną
Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej Gminy
Frombork oraz opinii działających w Ośrodku organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz.
123 z 2002 roku Nr 41, poz. 364 z 2003 roku Nr 96, poz.
874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 z 2004 roku Nr
11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598 z 2005 roku Nr 131, poz.
1091, Nr 132, poz. 1111 z 2006 roku Nr 227, poz. 1658)
oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z
2007 roku Nr 48, poz. 327) - Rada Miejska Gminy
Frombork uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Frombork.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Frombork
Lila Subkowska

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/72/07 z dnia z
dnia 27 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu
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UCHWAŁA Nr XVI/93/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany w Statucie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z
2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. z 2003
r. Nr 137, poz. 1304 z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.

1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292) Rada
Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym
Mieście:
w § 2:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespół jest gminną jednostką budŜetową powołaną w
celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie
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oświaty, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych",
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zespół obsługuje pod względem ekonomicznoadministracyjnym i finansowo-księgowym gimnazjum,
szkoły podstawowe i przedszkola, dla których Gmina
Dobre Miasto jest organem prowadzącym oraz obiekty
sportowo- rekreacyjne gminy".
w § 4:
1) pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) w zakresie zarządzania obiektami sportoworekreacyjnymi gminy:
a) zarządzanie,
eksploatacja
i
konserwacja
obiektów
sportowo-rekreacyjnych
gminy
przekazanych w trwały zarząd Zespołowi,
b) organizowanie
i
koordynowanie
imprez
sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych
organizowanych
w
przekazanych
Zespołowi
obiektach,
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c) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportu działającymi na
terenie gminy,
d) promowanie osiągnięć i wspieranie inicjatyw z
zakresu kultury fizycznej osiągnięć sportu,
2) treść dotychczasowego pkt 7 oznacza się jako pkt 8.
§ 2. Uchwala się tekst jednolity Statutu Zespołu
Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście
w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Dobrego Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Łańko

Załącznik
do uchwały Nr XVI/93/07
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 6 grudnia 2007 r.
STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w
Dobrym Mieście, zwany dalej „Zespołem" działa na
podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.),
- uchwały Nr IX759/90 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia
1990 r. w sprawie utworzenia Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Przedszkoli Miasta i Gminy,
zmienionej uchwałą Nr XXXVII/264/94 z 16 lutego
1994 r. i uchwałą Nr XII/110/95 z dnia 29 września
1995 r.
- niniejszego statutu.

Dobre Miasto jest organem prowadzącym, oraz obiekty
sportowo-rekreacyjne gminy.
5. Zespół uŜywa pieczęci podłuŜnej o brzmieniu:
„Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym
Mieście".
§ 3. 1. Zespół podlega kontroli Rady Miejskiej w
Dobrym Mieście.
2. Bezpośredni nadzór nad działalności ą Zespołu
sprawuje Burmistrz Dobrego Miasta.
3. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu, powołany i
odwoływany przez Burmistrza.
4. Kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu
wyłania się w drodze konkursu.
5. Pracowników Zespołu zatrudnia Dyrektor Zespołu i
jest ich bezpośrednim przełoŜonym.

II. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 2. 1. Zespół jest gminną jednostką budŜetową
powołaną w celu wykonywania zadań własnych gminy w
zakresie oświaty, kultury fizycznej i turystyki, w tym
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2. Obszarem działania Zespołu jest miasto i gmina
Dobre Miasto.
3. Siedzibą jest Dobre Miasto.
4. Zespół obsługuje pod względem ekonomicznoadministracyjnym i finansowo-księgowym gimnazjum,
szkoły podstawowe i przedszkola, dla których Gmina

6. Zakres czynności, kompetencje i odpowiedzialność
dyrektora ustala Burmistrz Dobrego Miasta, a pozostałym
pracownikom Zespołu - Dyrektor.
7. Szczegółową organizację i zakres działania Zespołu
określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, zatwierdzany
przez Burmistrza.
8. Zasady wynagradzania
określają odrębne przepisy.

pracowników

Zespołu

III. ZADANIA ZESPOŁU
§ 4. Do zakresu
szczególności:

działania

Zespołu

naleŜy

w
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1) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie planów finansowych na podstawie
potrzeb
zgłoszonych
przez
dyrektorów
obsługiwanych
jednostek
oświatowych,
z
uwzględnieniem wskaźników do projektu budŜetu
określonych przez Burmistrza,
b) prowadzenie
okresowych
analiz
wyników
ekonomicznych
dla
potrzeb
dyrektorów
poszczególnych jednostek oświatowych celem
zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji
planów finansowych tych jednostek,
c) bieŜące prowadzenie księgowości budŜetowej i
pozabudŜetowej
oraz
sporządzanie
sprawozdawczości finansowej w tym zakresie,
d) prowadzenie
dokumentacji
związanej
z
rozliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń,
e) rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji,
f)
realizacja zadań w zakresie pomocy materialnej
dla uczniów,
2) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie
akt
osobowych
pracowników,
zleconych przez dyrektorów jednostek,
b) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do
podejmowania
decyzji
przez
kierownictwo
obsługiwanych jednostek w zakresie:
- zatrudniania i zwalniania pracowników,
- wynagradzania,
- przyznawania nagród, odznaczeń i innych
wyróŜnień,
- wymierzania kar porządkowych,
- szkolenia,
dokształcania,
i
doskonalenia
zawodowego,
c) sporządzanie sprawozdań w sprawach osobowych,
3) w zakresie spraw socjalno-bytowych:
a) prowadzenie funduszu świadczeń socjalnych w
oparciu o regulaminy poszczególnych jednostek,
b) realizowanie uprawnień i innych świadczeń
socjalno-bytowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
c) prowadzenie księgowości międzyzakładowej kasy
zapomogowo-poŜyczkowej wraz z organizacją
wpłat i wypłat z tego funduszu,
4) w zakresie spraw gospodarczych:
a) świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego
zarządzania budynkami,
b) prowadzenie
zaopatrzenia
materiałowotechnicznego,
zleconego
przez
dyrektorów
jednostek oświatowych,
c) organizowanie przeglądów stanu technicznego
obiektów oświatowych i prowadzenie ksiąg
obiektów,
5) w zakresie spraw inwestycyjno-remontowych:
a) planowanie w porozumieniu z dyrektorami
jednostek, inwestycji i remontów w obiektach
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oświatowych oraz udzielanie pomocy dyrektorom w
ich realizacji,
b) prowadzenie inwestycji oraz remontów kapitalnych
i bieŜących w zakresie zleconym przez dyrektorów
jednostek, z uwzględnieniem zasad dotyczących
udzielania zamówień publicznych,
c) prowadzenie
nadzoru
nad
remontami
przeprowadzanymi w jednostkach oświatowych,
6) w zakresie dowoŜenia uczniów do szkół:
a) zapewnienie odpowiedniej ilości i rodzajów
środków transportowych do przewozu uczniów
oraz prawidłowe organizowanie opieki nad
uczniami w czasie przewozów,
b) gospodarowanie
transportem
gminnym
przeznaczonym do dowoŜenia uczniów,
c) ustalanie
najbardziej
ekonomicznych
i
dostosowanych do potrzeb uczniów tras przewozu,
7) w zakresie zarządzania obiektami sportowo rekreacyjnymi gminy:
a) zarządzanie, eksploatacja i konserwacja obiektów
sportowo-rekreacyjnych gminy przekazanych w
trwały zarząd Zespołowi,
b) organizowanie
i
koordynowanie
imprez
sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych
organizowanych w przekazanych Zespołowi
obiektach,
c) współpraca z podmiotami realizującymi zadania z
zakresu kultury fizycznej i sportu działającymi na
terenie gminy,
d) promowanie osiągnięć i wspieranie inicjatyw z
zakresu kultury fizycznej i sportu,
8) prowadzenie innych zleconych spraw, naleŜących do
zadań oświatowych organu prowadzącego .
IV. GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w
szczególności w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie
finansach publicznych oraz o przepisach wykonawczych
dotyczących jednostek budŜetowych.
2. Zespół gospodaruje powierzonym mieniem,
zapewnia jego ochronę i naleŜyte wykorzystanie.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6. Przekształcenia lub likwidacja Zespołu mogą być
dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady Miejskiej.
§ 7. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w
trybie przewidzianym dla jego nadania.

Dziennik Urzędowy
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2730
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Ełku.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1055 i Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałą. Rady Miasta Ełku Nr
XVII/153/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ełku Andrzeja
Orzechowskiego oraz uchwałą Rady Miasta Ełku Nr XVIII/166/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wstąpienia kandydata
Konrada Siemienkiewicza w związku z wygaśnięciem mandatu, Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:
§ 1. W okręgu wyborczym nr 1, lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP wygasł mandat
radnego - Andrzeja Orzechowskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy - w okręgu wyborczym nr 1, lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP - Konrad Siemienkiewicz, 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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