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Poz. 2194
UCHWAŁA NR XVIII/196/08
Rady Gminy Banie
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty
39,50 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Zawadzka-Zając

Poz. 2195
UCHWAŁA NR XVIII/197/08
Rady Gminy Banie
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Banie:
1)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m 2 powierzchni,
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b)

2)

3)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m 2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,51 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, z tym że od siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną 0,4% ich wartości.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)
2)

budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury
oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/82/07 Rady Gminy Banie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2179).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Zawadzka-Zając

Poz. 2196
UCHWAŁA NR XVIII/198/08
Rady Gminy Banie
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 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, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy
Banie:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
578 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
924 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.098 zł;
od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
1.270 zł;
od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
1.098 zł;
od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.270 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.618 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/83/07 Rady Gminy Banie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 127, poz. 2566).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Zawadzka-Zając
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Załączniki do uchwały Nr XVIII/198/08
Rady Gminy Banie
z dnia 20 listopada 2008 r. (poz. 2196)

Załącznik nr 1
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały
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Załącznik nr 2

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały
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Załącznik nr 3

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały
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Poz. 2197
UCHWAŁA NR XVI/117/2008
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1
lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy w Brojcach uchwala, co następuje:
§ 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 2. Opłatę od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego w kasie
lub na rachunek bankowy Urzędu.
§ 3. Zwalnia się z opłaty w danym roku podatkowym osoby fizyczne, które stały się posiadaczami psa, po
dniu 30 czerwca danego roku podatkowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Witkowski

Poz. 2198
UCHWAŁA NR XVI/119/2008
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni:
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przeznaczonych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie nieczystości płynnych od 1 m2
powierzchni:
c) od jezior, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni:
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni:

0,46 zł,
0,01 zł,
3,78 zł,
0,11 zł;
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od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych:
0,41 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
16,05 zł,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przeznaczonych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie nieczystości płynnych i stałych:
0,01 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
6,12 zł,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
3,96 zł,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
4,06 zł,
g) pozostałych, zajętych na potrzeby emeryta lub rencisty, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne lub rentowe:
2,03 zł,
h) pozostałych przeznaczonych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzenie nieczystości płynnych:
0,01 zł;
od budowli:
a) przeznaczonych na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie
nieczystości płynnych (urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowych)
0,01% ich wartości,
b) od pozostałych budowli:
2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości obiekty i grunty będące w użytkowaniu gminy, kluby i sale
wiejskie, budynki OSP, cmentarze, boiska szkolne i place rekreacyjno-sportowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr X/71/2007 Rady Gminy w Brojcach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Witkowski

Poz. 2199
UCHWAŁA NR XVI/120/2008
Rady Gminy w Brojcach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy w Brojcach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717)
z kwoty 55,80 zł za dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr X/73/2007 Rady Gminy w Brojcach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Arkadiusz Witkowski

Poz. 2200
UCHWAŁA NR XVII/158/08
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Golczewo w 2009 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się do 40,00 zł cenę skupu żyta za 1 q, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., stanowiącą
podstawę do obliczania podatku rolnego w 2009 r.
§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/85/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Golczewo w 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 123, poz. 2351).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Perużyński

Poz. 2201
UCHWAŁA NR XVII/159/08
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielenia zwolnień.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), Rada
Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:
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§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, zwanego dalej podatkiem, w następujących wysokościach:
1)

2)

3)

4)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
469,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
596,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
628,00 zł;
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku (w złotych)
masa całkowita (w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy
nie mniej niż
mniej niż
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
zawieszenia
równoważne
osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
383
756
13
14
522
778
14
15
639
799
15
937
1204
Trzy osie
12
17
649
915
17
19
671
883
19
21
681
904
21
23
714
979
23
25
1097
1512
25
1097
1512
Cztery osie i więcej
12
25
799
990
25
27
810
1012
27
29
1236
1587
29
31
1582
2346
31
1582
2346
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
469,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
596,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
671,00 zł;
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
Stawka podatku (w złotych)
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
nie mniej niż
mniej niż
lub zawieszeniem znanym
osi jezdnych
za równoważne
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
576
756
18
25
586
777
25
31
649
884
31
1373
1853
Trzy osie
12
40
1214
1647
40
1779
2385
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od przyczep lub naczep (z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), która łącznie z pojazdem posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie
213,00 zł,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
373,00 zł;
od przyczepy lub naczepy (z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton według tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
Stawka podatku (w złotych)
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy ( w tonach)
Osie jezdni z zawieszeniem
Inne systemy
Nie niej niż
Mniej niż
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia
uznanym za równoważne
osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
330
437
18
25
373
490
25
490
649
Dwie osie
12
28
383
500
28
33
607
820
33
38
905
1236
38
1214
1630
Trzy osie
12
38
681
905
38
937
1236
od autobusów:
a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30
575,00 zł,
b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30
1.257,00 zł.

§ 2. (uchwałą Nr XXIV/133/S/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
stwierdziło nieważność § 2 uchwały)
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/82/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielania zwolnień (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 123, poz. 2348).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Perużyński

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13531 –

Poz. 2202

Poz. 2202
UCHWAŁA NR XVII/161/08
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 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
i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Golczewie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w następujących wielkościach:
1)

od budynków mieszkalnych lub ich części

2)

w od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej z zastrzeżeniem pkt 3-5

3)
4)
5)
6)

0,42 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku
do budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i usług weterynaryjnych
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego

7)

od budynków lub ich części użytkowanych w niezarobkowych celach rekreacji i wypoczynku

8)

od pozostałych budynków lub ich części

9) od budowli
10) od 1 m2 powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem:
– działalności gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku
– odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– gospodarczej pozostałej
b) pozostałych
11) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami

14,00 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
4,70 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
5,30 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
4,00 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
5,60 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
3,80 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
5,20 zł
od 1 m2 pow. użytkowej;
2% ich wartości;
0,40 zł,
0,29
0,55
0,16
3,90

zł,
zł,
zł;
zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 130, poz. 2716).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Perużyński
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UCHWAŁA NR XXI/278/2008
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz. 1828; Nr 251,
poz. 1847; Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Gryficach
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1)

2)

3)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni:
– położonych na terenie miasta
- 0,67 zł,
– położonych na pozostałym terenie
- 0,55 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni
- 3,68 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
- 0,31 zł;
przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni
od budynków lub ich części:
- 0,55 zł,
a) mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m 2 powierzchni użytkowej:
– położonych na terenie miasta
- 18,29 zł,
– położonych na pozostałym terenie
- 14,62 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
- 8,52 zł,
siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od
- 4,01 zł,
1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej:
– położonych na terenie miasta
- 6,19 zł,
– położonych na pozostałym terenie
- 3,84 zł;
od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody
1%,
– od pozostałych
2%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/122/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16 października 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Błysz

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99
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Poz. 2203 - 2204

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)
2)

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 grudnia 1992 r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Poz. 2204
UCHWAŁA NR XXI/279/2008
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 r.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dn. 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717) obniża się z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty
40,00 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/138/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Błysz

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99
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Poz. 2205
UCHWAŁA NR XXI/280/2008
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.,
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585; Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
1)

2)

od
a)
b)
c)
d)

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
704,61 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1091,02 zł,
powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
1316,63 zł,
równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka podatku
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
Dwie osie
12
13
1 482,74 zł
1 541,06 zł
13
14
1 541,06 zł
1 577,02 zł
14
15
1 577,02 zł
1 658,88 zł
15
1 658,88 zł
1 872,18 zł
Trzy osie
12
17
1 577,02 zł
1 635,34 zł
17
19
1 658,88 zł
1 730,81 zł
19
21
1 730,88 zł
1 790,21 zł
21
23
1 790,21 zł
1 919,38 zł
23
25
1 919,38 zł
1 993,36 zł
25
1 993,36 zł
2 086,56 zł
Cztery osie i więcej
12
25
1 932,77 zł
2 063,02 zł
25
27
2 063,02 zł
2 240,36 zł
27
29
2 240,36 zł
2 323,41 zł
29
31
2 323,41 zł
2 691,81 zł
31
2 517,59 zł
2 691,81 zł
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton
1535,44 zł,
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równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Poz. 2205

Stawka podatku

Oś jezdna (Osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
2 osie
12
18
1 623,03 zł
1 730,81 zł
18
25
1 730,81 zł
1 837,41 zł
25
31
1 837,41 zł
1 895,73 zł
31
1 895,73 zł
2 080,58 zł
3 osie
12
40
2 003,51 zł
2 080,58 zł
40
2 276,21 zł
2 691,81 zł
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
313,20 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
Stawka podatku
+pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
1 oś
12
18
368,18 zł.
368,18 zł
18
25
487,19 zł
663,34 zł
25
663,34 zł
747,58 zł
2 osie
12
28
747,58 zł
812,60 zł
28
33
1007,97 zł
1 106,68 zł
33
38
1161,76 zł
1522,05 zł
38
1353,68 zł
2 003,51 zł
3 osie
12
38
1089,83 zł
1445,69 zł
38
1445,69 zł
1945,19 zł
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1535,44 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2080,58 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/139/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Błysz

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99
1

– 13536 –

Poz. 2205 - 2206

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)
2)

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 grudnia 1992 r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Poz. 2206
UCHWAŁA NR XXXII/310/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w Gminie Gryfino.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz. U. Nr 143, poz. 1199, w roku 2006: Dz. U. Nr 220.
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 85, poz. 1565; z 2007 r. Nr 124, poz. 2430 i z 2008 r. Nr 31, poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1)

załącznik nr 1 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
niż

1

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2

3

4

12

13

0

116,00

13

14

116,00

318,00

14

15

318,00

446,00

446,00

1.010,00

Dwie osie

15

Dziennik Urzędowy
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Trzy osie
12

17

116,00

200,00

17

19

200,00

410,00

19

21

410,00

532,00

21

23

532,00

818,00

818,00

1.270,00

23
Cztery osie i więcej
12

25

532,00

538,00

25

27

538,00

840,00

27

29

840,00

1.334,00

1.334,00

1.976,00

29
2)

załącznik nr 2 do ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

0

32,00

18

25

214,00

388,00

25

31

452,00

742,00

1.138,00

1.562,00

1.004,00

1.388,00

1.388,00

2.054,00

31
Trzy osie
12
40

40
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załącznikowi nr 3 do ww. uchwały nadaje się następujące brzmienie:
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś
12

18

0

22,00

18

25

144,00

258,00

258,00

454,00

25
Dwie osie
12

28

170,00

250,00

28

33

494,00

686,00

33

38

686,00

1.040,00

926,00

1.370,00

546,00

760,00

760,00

1.032,00

38
Trzy osie
12
38

38

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn
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Poz. 2207
UCHWAŁA NR XXXII/311/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości,
od środków transportowych oraz rolnego.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz. U. Nr 143, poz. 1199, w roku 2006: Dz. U. Nr 220.
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; w roku 2008
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami z 2005 r.: Dz. U. Nr 143, poz. 1199, z roku 2006: Dz. U. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z roku 2007: Dz. U. Nr 109, poz. 74; z roku 2008: Nr 116,
poz. 730) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień
z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 3, poz. 53, Nr 93, poz. 1900; z 2006 r. Nr 88, poz. 1605; z 2007 r. Nr 4, poz. 72 i Nr 124, poz. 2431)
wprowadza się następujące zmiany:
1)
2)

w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne,
samoistne, trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.”;
w § 5 uchyla się pkt 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

Poz. 2208
UCHWAŁA NR XXXII/312/08
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, ze zmianami: z 2005 r.: Dz. U. Nr 143, poz. 1199, z roku 2006: Dz. U. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z roku 2007: Dz. U. Nr 109, poz. 747; z 2008 r.: Nr 116, poz. 730)
oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.(M.P. Nr 81, poz. 717) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Gryfino w kwocie 30 zł za 1 q.
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Poz. 2208 - 2209

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/138/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino
na rok 2008.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

Poz. 2209
UCHWAŁA NR XXIV/185/08
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
Na podstawie art. 18a ust. 1 art. 19 pkt 1 ustawy z 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 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Mieszkowicach:
1)
2)
3)

wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów;
określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Mieszkowice opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczna opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od każdego psa rocznie.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczna
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w których powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Niezapłacona w terminie opłata z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/109/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 125, poz. 1296).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Salwa
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Poz. 2210
UCHWAŁA NR XXIV/186/08
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 747), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2008 r. Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę żyta stanowiącą podstawę naliczenia podatku rolnego na terenie Gminy
Mieszkowice w roku 2009 do kwoty 41,00 zł za 1 q żyta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Salwa

Poz. 2211
UCHWAŁA NR XXIV/187/08
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Mieszkowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1)
2)

3)
4)
5)

od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby
bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
– z tym że komórki i szopki
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

-

0,57 zł;

- 18,30 zł;
-

9,24 zł;

-

6,50 zł,
4,38 zł;

-

4,00 zł;
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Poz. 2211 - 2212

od 1 m2 gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
z tym, że od gruntów pod budynkami i budowlami służącymi zaspokojeniu zbiorowych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych oraz wysypisk
b) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
z tym że, od pozostałych gruntów stanowiących własność komunalną zajętych na cele uprawy owoców i warzyw
c) od gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - od 1 ha
od wartości budowli
z tym że: od budowli służących do przesyłania wody i odprowadzania ścieków

-

0,70 zł,

-

0,15 zł,

-

0,25 zł,

-

0,15 zł,

-

3,87 zł;
2%,
0,10%.

§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie i miasta Mieszkowice
w drodze inkasa.
2. Inkasentami na terenie wsi oraz miasta Mieszkowice są sołtysi sołectw:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Czelin,
Kurzycko,
Kłosów,
Troszyn,
Zielin,
Goszków,
Wierzchlas,
Plany,
Stare Łysogórki,
Stary Błeszyn.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 1,5% zebranych kwot.

§ 3. Traci moc uchwała XIV/106/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 125,
poz. 2494).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Salwa

Poz. 2212
UCHWAŁA NR XXIV/188/08
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala,
co następuje:
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Poz. 2212 - 2213

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości i budowle niewykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej:
1)
2)
3)

wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej;
stanowiące własność komunalną, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
budynki, grunty i budowle wykorzystywane na działalność kulturalną.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/107/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień na 2008 r. w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2614).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Salwa

Poz. 2213
UCHWAŁA NR XXIV/189/08
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mieszkowice na 2009 rok:
1)

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie
704,33 zł,
b) powyżej 5,5 do 9,0 ton włącznie
1 174,58 zł,
c) powyżej 9,0 ton
1 408,66 zł;
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:
a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
– od 12 ton do 15 ton włącznie
2 348,12 zł,
– powyżej 15 ton
2 359,61 zł,
b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej:
– od 12 ton do 15 ton włącznie
2 406,64 zł,
– powyżej 15 ton
2 464,11 zł,
c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
– od 12 ton do 21 ton włącznie
2 464,11 zł,
– powyżej 21 ton
2 521,59 zł,
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d)

3)
4)

5)
6)

wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej:
– od 12 ton do 21 ton włącznie
– powyżej 21 ton
e) wyposażonego w cztery osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
– od 12 ton do 29 ton włącznie
– powyżej 29 ton
f) wyposażonego w cztery osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:
– od 12 ton do 29 ton włącznie
– powyżej 29 ton
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej
12 ton stawka podatku wynosi:
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:
a) wyposażonego w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 31 ton włącznie
– powyżej 31 ton
b) wyposażonego w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 31 ton włącznie
– powyżej 31 ton do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton
c) wyposażonego w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton do 40 ton włącznie
– powyżej 40 ton
d) wyposażonego w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 36 ton włącznie
– powyżej 36 ton do 40 ton włącznie
– powyżej 40 ton
od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) wyposażonej w jedną oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 25 ton włącznie
– powyżej 25 ton
b) wyposażonej w jedną oś jezdna z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 25 ton włącznie
– powyżej 25 ton
c) wyposażonej w dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 33 ton włącznie
– powyżej 33 ton do 38 ton włącznie
– powyżej 38 ton

Poz. 2213

2 521,59 zł,
2 579,06 zł,
2 532,04 zł,
2 590,56 zł,
2 590,56 zł,
2 691,81 zł;
1 645,67 zł;

1 908,17 zł,
1 991,77 zł,
2 085,82 zł,
2 085,82 zł,
2 691,81 zł,
1 991,77 zł,
2 579,06 zł,
2 636,54 zł,
1 991,77 zł,
2 467,25 zł,
2 467,25 zł;
821,37 zł;

878,85 zł,
939,46 zł,
939,46 zł,
1 116,06 zł,
1 116,06 zł,
1 309,39 zł,
1 309,39 zł,
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d)

e)

f)

7)

od
a)
b)
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wyposażonej w dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 33 ton włącznie
– powyżej 33 ton do 38 ton włącznie
– powyżej 38 ton
wyposażonej w trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 38 ton włącznie
– powyżej 38 ton
wyposażonej w trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
– od 12 ton do 38 ton włącznie
– powyżej 38 ton
autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 471,36 zł,
1 645,88 zł,
1 937,43 zł,
1 174,58 zł,
1 175,63 zł,
1 239,37 zł,
1 459,87 zł;
1 643,79 zł,
2 072,24 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/108/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 125, poz. 2495).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Salwa

Poz. 2214
UCHWAŁA NR XXXI/300/08
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/142/07 z dnia 30 października 2007 r. Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się treść:
–
–
–

§ 1 ust. 1 pkt 3c, który otrzymuje brzmienie:
„3c) położonych na pozostałych terenach gminy Międzyzdroje
§ 1 ust. 2 pkt 2c, który otrzymuje brzmienie:
„2c) położonych na pozostałych terenach gminy Międzyzdroje
§ 2 pkt 3c, który otrzymuje brzmienie:
„3c) położonych na pozostałych terenach gminy Międzyzdroje

0,30 zł”,
18,90 zł”,
0,15 zł”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nie ulegają zmianie.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Sutyła

Poz. 2215
UCHWAŁA NR XXX/180/2008
Rady Miejskiej Mirosławiec
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady polityki czynszowej na lata 2009-2012.
§ 2. 1. Najemcy lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy opłacają czynsz, który obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.
2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za dostarczane media, w szczególności:
centralne ogrzewanie, dostawy zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, światło w piwnicy i domofon.
§ 3. Miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego określa w drodze zarządzenia Burmistrza Mirosławca kierując się następującymi zasadami:
1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie może przekroczyć 3% wartości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela następuje corocznie z dniem 1 marca.
3. Stawka czynszu za lokale mieszkalne uwzględniać będzie czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową wg następujących kryteriów:
1)

2)

czynniki podwyższające:
a) 30% za centralne ogrzewanie,
b) 30% za łazienkę,
c) 30% za w.c.,
d) 30% za gaz przewodowy,
e) 50% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wybudowanych po 2008 r.;
czynniki obniżające:
a) 20% za brak oświetlenia naturalnego w kuchni,
b) 30% bez instalacji wodno-kanalizacyjnej,
c) 10% za lokal położony na terenie wiejskim.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13547 –

Poz. 2215 - 2216

4. Zakłada się w latach 2009-20012 średnioroczny wzrost stawki bazowej czynszu do poziomu:
1)
2)
3)
4)

2009
2010
2011
2012

r.
r.
r.
r.

-

1,17
1,23
1,29
1,35

zł/m2
zł/m2
zł/m2
zł/m2

powierzchni
powierzchni
powierzchni
powierzchni

użytkowej
użytkowej
użytkowej
użytkowej

miesięcznie;
miesięcznie;
miesięcznie;
miesięcznie.

5. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego nie może przekraczać 50% stawki
bazowej.
§ 4. Czynsz płacony jest do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na wskazane konto bankowe.
§ 5. Wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu
najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z terminem wypowiedzenia 3 miesiące.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVI/199/2008 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Janina Borowiec

Poz. 2216
UCHWAŁA NR XX/174/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1)

2)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m 2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
– związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku - 6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
– związanych z pozostałą działalnością gospodarczą - 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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c)

3)

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,83 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego - 3,40 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
– budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku - 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
od budowli - 2% ich wartości.
§ 2. Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:

–
–

budynków mieszkalnych lub ich części, pozostałych budynków lub ich części, gruntów nie związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
których właściciele prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe oraz w przypadku gdy powyższe nieruchomości są użytkowane przez właściciela, z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe,
jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.

§ 3. Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych i gospodarczych lub
ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo
domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są
wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.
§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Głodny

Poz. 2217
UCHWAŁA NR XX/175/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
c) powyżej 9 t do poniżej 12 ton
Stawki podatku od środków transportowych określone w lit. a, b, c obniża się dla:
– samochodów wyprodukowanych po 2000 r. o 10%;

704,00 zł,
1.175,00 zł,
1.410,00 zł.
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od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
(W TONACH)
Nie mniej niż
1.Mniej niż

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

2.Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

2 osie
12
13
14
15

13
14
15
3 osie
17
19
21
23
25

12
17
19
21
23
25

4 osie i więcej
25
27
29
31

12
25
27
29
31

1.491,00zł
1.551,00zł
1.612,00zł
1.671,00zł

1.551,00zł
1.671,00zł
1.790,00zł
1.909,00zł

1.671,00zł
1.730,00zł
1.790,00zł
1.850,00zł
1.909,00zł
1.970,00zł

1.909,00zł
2.010,00zł
2.147,00zł
2.209,00zł
2.267,00zł
2.326,00zł

1.909,00zł
1.970,00zł
2.028,00zł
2.087,00zł
2.147,00zł

2.267,00zł
2.327,00zł
2.507,00zł
2.691,00zł
2.691,00zł

3)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.644,00 zł;
Stawki podatku od środków transportowych obniża się dla:
– ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych po 2000 r. o 10%;
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2 osie
12
18
25
31

18
25
31

1.671,00zł
1.730,00zł
1.790,00zł
1.850,00zł

1.730,00zł
1.790,00zł
1.909,00zł
2.080,00zł

3osie
12
40
1.491,00zł
1.957,00zł
40
1.957,00zł
2.691,00zł
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 357,00 zł;
Stawkę podatku od przyczep i naczep wyprodukowanych po 2000 r. obniża się o 10%;
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6)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
STAWKI PODATKU (W ZŁOTYCH)
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
1oś
12
18
417,00zł
477,00zł
18
25
477,00zł
538,00zł
25
538,00zł
637,00zł
2 osie
12
28
477,00zł
538,00zł
28
33
697,00zł
966,00zł
33
38
966,00zł
1.466,00zł
38
1.307,00zł
1.932,00zł
3 osie
12
38
769,00zł
1.070,00zł
38
1.070,00zł
1.456,00zł
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.313,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.909,00 zł,
Stawki podatku określone w lit. a i b obniża się dla:
– autobusów wyprodukowanych po 2000 r. o 10%.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Głodny

Poz. 2218
UCHWAŁA NR XX/176/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
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oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
I. Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności Gminy Moryń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moryń z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej
„wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

wierzytelności - oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty
wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji;
dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
trudnej sytuacji materialnej - oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców
opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku, nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.),
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny,
z którego wynika, że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku;
uldze - umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniżonej
kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty;
kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu
przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności;
kosztach egzekucji - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych
w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji, określonych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191
z późn. zm.).
II. Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

1)

2)

Burmistrz Morynia, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
stosowanego do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
Burmistrz Morynia, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Moryniu, jeżeli kwota wierzytelności przekroczy
wartość określoną w pkt 1).

2. Burmistrz Morynia może upoważnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w ich spłacie Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Moryń, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza dwukrotnej
wartości kwoty określonej w ust. 1 pkt 1.
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3. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 2, rozumie się kwotę wierzytelności łącznie z kwotą
naliczonego oprocentowania oraz innymi należnościami ubocznymi.
§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest również
uprawniony do umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych należności ubocznych.
III. Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 5. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania
wyjaśniającego okoliczności wykażą, że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:
1)

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności;
3) nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4) przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania;
5) dłużnik zmarł:
a) nie pozostawiając żadnego majątku,
b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
c) nie można ustalić jego następców prawnych;
6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia oraz egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru;
8) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności Gminy Moryń i jednostek organizacyjnych Gminy;
9) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn,
o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
10) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności
głównej;
11) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny;
12) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym.
2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika. Dopuszcza się umorzenie
z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się
w posiadaniu Gminy Moryń lub jednostek organizacyjnych Gminy Moryń.
3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.
4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania
części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty
pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności, co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności, co do
należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność, co do należności głównej.
2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne.
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§ 7. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatność całości albo części wierzytelności, jeżeli: przemawiają za tym udokumentowane trudności
płatnicze dłużnika, interes Gminy Moryń lub jednostki organizacyjnej Gminy Moryń nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.
1a. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od
dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie odpowiednio wierzytelność
albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności.
IV. Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 8. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 5 oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 7, następuje:
1)
2)

w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym - w drodze decyzji;
w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze umowy stron
(wierzyciela i dłużnika).
§ 9. 1. Sprawy w oparciu o złożone wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg prowadzą:

1)
2)

właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Moryniu, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Burmistrz Morynia;
właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej Gminy Moryń, jeżeli do umorzenia wierzytelności lub do
udzielenia ulgi umocowany jest Kierownik tej jednostki.
2. Projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 8, przedkłada się odpowiednio:

1)
2)

Burmistrzowi Morynia;
Kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Moryń.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika Gminy Moryń / Głównego Księgowego
jednostki organizacyjnej Gminy Moryń lub osoby przez nich upoważnionej.
§ 10. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Moryń są zobowiązani przedkładać Burmistrzowi Morynia za pośrednictwem Skarbnika Gminy Moryń, sprawozdania o zakresie umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg:
1)
2)
–

za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca;
za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia,
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

§ 11. 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Moryniu informację o wysokości wszystkich umorzonych
wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym.
2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
V. Postanowienia końcowe
§ 12. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności
i udzielania ulg w spłacaniu należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się także przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.).
§ 13. Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały
podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13554 –

Poz. 2218 - 2220

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXII/319/2001 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Głodny

Poz. 2219
UCHWAŁA NR XX/177/2008
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P.
Nr 81, poz. 717) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się obniżoną cenę skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego na terenie gminy Moryń w kwocie
45,00 zł za 1 q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Głodny

Poz. 2220
UCHWAŁA NR XXII/223/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
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z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (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;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoty:
1)

2)

3)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,54 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m 2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej, od których stawka wynosi - 6,00 zł za 1 m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 8,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 4,95 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych a od oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1%.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jasina
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)
2)

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 grudnia 1992 r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Poz. 2221
UCHWAŁA NR XXII/224/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111) i 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Płotach zarządza, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 43,00 zł za 1 q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jasina

Poz. 2222
UCHWAŁA NR XXII/225/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 6b ust.
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, Dz. U.
1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Miejska uchwala, co następuje:
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§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom sołectw gminy Płoty,
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków pobranych we wsiach należących do Gminy Płoty.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/64/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jasina
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/225/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r. (poz. 2222)
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UCHWAŁA NR XXII/226/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 18a
ust. 1 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. dotyczącej opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenie inkasentów wprowadza się następujące
zmiany:
–
–
–

pozycja nr 17 otrzymuje brzmienie: „Zofia Zielińska inkasent sołectwa Potuliniec”,
dodaje się pozycję nr 20: „Beata Kłosińska inkasent sołectwa Lisowo z miejscowościami Wilczyniec, Likowo”,
dodaje się pozycję nr 21: „Mirosław Głowacki inkasent sołectwa Wyszogóra”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jasina

Poz. 2224
UCHWAŁA NR XXII/227/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
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§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta
i gminy:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 826 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1092 zł;
od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 3,5 ton do 12 ton włącznie 1558 zł;
od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 540 zł;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 583 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1294 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Jasina
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)
2)

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 grudnia 1992 r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Załączniki do uchwały Nr XXII/227/2008
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 13 listopada 2008 r. (poz. 2224)

Załącznik nr 1
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
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Załącznik nr 2

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
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Załącznik nr 3

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY
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Poz. 2225
UCHWAŁA NR XXIII/156/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
§ 1. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. Nr 81, poz. 717)
ustala się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze
Gminy Stare Czarnowo w kwocie 37,00 zł za 1 dt.
§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa. Inkasentami podatku rolnego od osób fizycznych
są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.
§ 3. Wpłaty z tytułu podatku rolnego mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie
Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/73/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta,
stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2008 i poboru
podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak

Poz. 2226
UCHWAŁA NR XXIII/157/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 19 ustawy
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z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1)
2)

sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych
sprzedaż płodów rolnych

-

10 zł;
5 zł.

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej pierwszą sprzedaż płodów rolnych wyprodukowanych na terenie gminy
Stare Czarnowo.
§ 3. 1. Wyznacza się na inkasentów opłaty targowej sołtysów sołectw oraz upoważnionego przez Wójta
Gminy pracownika Urzędu Gminy - Piotra Modzelewskiego.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanej sumy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie dotyczy opłat pobranych przez pracownika Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/74/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie stawek opłaty targowej na 2008 r.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak

Poz. 2227
UCHWAŁA NR XXIII/158/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada
Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 w wysokościach:
Lp
1.

2.

Treść
Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów
i budynków
b) od pól golfowych

Stawka
0,73 zł

od 1m²
powierzchni

0,63 zł

od 1m²
powierzchni
od 1 ha
powierzchni

c) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

3,90 zł

d) pozostałych

0,26 zł

od 1m²
powierzchni

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych

0,58 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

19,54 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

9,24 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych

4,01 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

1. garaży

6,25 zł

2. budynków letniskowych

6,64 zł

3. pozostałych

4,69 zł

od 1m² pow.
użytkowej
od 1m² pow.
użytkowej
od1m²pow.
użytkowej

b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej

e) pozostałych budynków

3.

Od budowli:
1. pola golfowe

1,85%

2. związanych bezpośrednio z
gospodarką mieszkaniową tj.:
- rurociągi przesyłowe i
rozdzielcze sieci cieplnych

1,85%

wartości
określonej na
podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.
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budowle do odprowadzania
i oczyszczania ścieków
do wytwarzania ciepła na
potrzeby gospodarki
mieszkaniowej

3. pozostałe budowle

2%

o podatkach i
opłatach lokal.¹
(tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005r.
Nr 143, poz.
1199)

§ 2. Różnicę pomiędzy stawką podstawową, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, a stawką obniżoną, o której
mowa w § 1 pkt 1 lit. b oraz § 1 pkt 3 ppkt 3, a stawką obniżoną, o której mowa w § 1 pkt 3 ppkt 1 i 2 niniejszej uchwały traktuje się jako pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379
z 28 grudnia 2006 r.).
§ 3. 1. Na zasadach rozporządzenia WE Nr 1998/2006 podmiot ubiegający się o pomoc oraz korzystający
z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania zaświadczeń o pomocy de minimis
otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenia o nieskorzystaniu pomocy de minimis w tym
okresie oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych,
na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
2. Na zasadach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany
jest do przedłożenia oświadczenia, iż podmiot ten nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004), tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 cytowanych wytycznych.
§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa. Inkasentami podatku od nieruchomości
są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.
§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio
w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/76/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2008.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak

Poz. 2228
UCHWAŁA NR XXIII/159/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
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poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), w związku
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2009 r. w wysokości:
1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t
a/ powyżej 3,5t do 5,5t włącznie
b/ powyżej 5,5t do 9t włącznie
c/ powyżej 9t

399,74 zł
536,63 zł
800,26 zł

2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12t

Załącznik
Nr 1

3.

Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5t i poniżej 12t

4.

5.

Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12t
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

6.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego

7.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.008,66 zł

Załącznik
Nr 2

866,95 zł

Załącznik
Nr 3

1.615,11 zł
1.900,21 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie 14 dni po ogłoszeniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak
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Załączniki do uchwały Nr XXIII/159/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r. (poz. 2228)

Załącznik nr 1
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton
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Załącznik nr 2

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
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Załącznik nr 3

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
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UCHWAŁA NR XXIII/160/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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. 7
ust. 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844; 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy
Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
stanowiące własność gminy nie oddane w posiadanie zależne, bądź użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, budowle będące w posiadaniu
lub trwałym zarządzie gminnych jednostek budżetowych, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność przeciwpożarową, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy:
1)
2)

stanowiące własność Gminy Stare Czarnowo, z wyłączeniem pojazdów, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;
wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną.

2. Zwolnienie nie dotyczy środków transportowych określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak
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UCHWAŁA NR XXIV/169/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/158/08 z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia stawek w podatku
od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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,
art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada
Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść zapisu zawartego w § 1 uchwały Nr XXIII/158/08 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2008 r. dot. ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, nadając mu
brzmienie:
„§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 w wysokościach:
Treść
Stawka
Lp
1.

2.

Od gruntów:
b) związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów
i budynków
b) od pól golfowych

0,73 zł

od 1m²
powierzchni

0,57 zł

od 1m²
powierzchni
od 1 ha
powierzchni

c) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

3,90 zł

d) pozostałych

0,23 zł

od 1m²
powierzchni

Od budynków lub ich części:
e) mieszkalnych

0,58 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

f)

związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na
prowadzenie działalności
gospodarczej

g) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

19,54 zł
od 1m²
powierzchni
użytkowej

9,24 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej
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działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
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4,01 zł

od 1m²
powierzchni
użytkowej

4. garaży

5,73 zł

5. budynków letniskowych

6,64 zł

6. pozostałych

4,48 zł

od 1m² pow.
użytkowej
od 1m² pow.
użytkowej
od1m²pow.
użytkowej

e) pozostałych budynków

3.

Od budowli:
3. pola golfowe

1,85%

4. związanych bezpośrednio z
gospodarką mieszkaniową tj.:

1,85%

-

wartości
określonej na
podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991
r. o podatkach i
opłatach lokal.¹
(tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; z 2005r.
Nr 143, poz.
1199)

rurociągi przesyłowe i
rozdzielcze sieci cieplnych
budowle do odprowadzania i
oczyszczania ścieków
do wytwarzania ciepła na
potrzeby gospodarki
mieszkaniowej

3. pozostałe budowle

2%

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Mendak

Poz. 2231
UCHWAŁA NR XXV/119/2008
Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
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Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. 116, poz. 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 39 zł za 1 q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/52/2007 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2007 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 118, poz. 2134).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Michel

Poz. 2232
UCHWAŁA NR XXV/120/2008
Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 1 ustawy z 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Świerzno:
1)

2)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,73 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m 2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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c)

3)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 2,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej:
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2. Pobór podatku od nieruchomości prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/53/2007 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2007 r. sprawie
stawek w podatku od nieruchomości na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 122, poz. 2320).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Michel

Poz. 2233
UCHWAŁA NR XXV/121/2008
Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) i 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, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2009 r. (M. P. Nr 59, poz. 531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (M. P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerzno Nr XIII/58/2007 z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 118, poz. 2137).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Michel
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Załącznik do uchwały Nr XXV/121/2008
Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 listopada 2008 r. (poz. 2233)

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa tabela nr 1;
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie
b) od 5,5 t do 9 t włącznie
c) powyżej 9 ton
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia - stawki podatki określa tabela
nr 2;
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 t do 10 t włącznie
b) powyżej 10 ton
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności rodzaju zawieszenia stawki podatku określa tabela nr 3;
od autobusów:
a) do 30 miejsc siedzących z kierowcą
b) równej lub wyżej niż 30 miejsc z kierowcą

Tabela nr 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

-

420 zł,
630 zł,
840 zł;

735 zł,
- 1.050 zł,
- 1.260 zł;

-

420 zł,
630 zł;

625 zł,
- 1.400 zł.

Wysokość stawki podatku ( w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy
z zawieszeniem pneu- zawieszenia osi
matycznym lub
jezdnych
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
4

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

143,00
143,00
393,00
554,00

143,00
393,00
554,00
1.252,00
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17
19
21
23
25

143,00
248,00
507,00
659,00
1.014,00
1.014,00

248,00
507,00
659,00
1.014,00
1.577,00
1.577,00

25
27
29
31

659,00
668,00
1.042,00
1.654,00
1.654,00

668,00
1.042,00
1.654,00
2.453,00
2.453,00

Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Tabela nr 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Wysokość stawki podatku ( w złotych)
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

39,00
266,00
561,00
1.413,00

39,00
481,00
920,00
1.938,00

40

1.247,00
1.723,00

1.723,00
2.520,00

Trzy osie
12
40

Tabela nr 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

Wysokość stawki podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
4

Jedna oś
12
18
25

18
25

26,00
178,00
320,00

26,00
320,00
562,00
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Dwie osie
12
28
33
36

28
33
36

211,00
614,00
850,00
1.140,00

310,00
850,00
1.292,00
1.530,00

38

677,00
990,00

943,00
1.530,00

Trzy osie
12
38

Poz. 2234
UCHWAŁA NR XXV/122/2008
Rady Gminy Świerzno
z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 19 ustawy z 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Świerzno:
1)
2)
3)

wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Świerzno opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

– 22 zł od
– 22 zł od
– 22 zł od
posiadanego

pierwszego psa,
drugiego psa,
trzeciego i każdego następnego psa
przez osobę fizyczną.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę
roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Świerzno lub u sołtysów.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/54/07 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 118, poz. 2135).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Michel

Poz. 2235
UCHWAŁA NR XXIV/246/08
Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009
oraz poboru tego podatku w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; 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; z 2008 r. Nr 116, poz. 730
oraz M.P. z 2008 r. Nr 77, poz. 831) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
w wysokości 35 zł za 1 kwintal.
§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych, z wyłączeniem wspólników spółek cywilnych,
w drodze inkasa dokonywanego przez inkasentów.
§ 3. Osoby prawne oraz wspólnicy spółek cywilnych są obowiązani wpłacać podatek rolny na rachunek
Gminy, bądź do kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju. Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku rolnego w ten sam sposób przez osoby fizyczne.
§ 4. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso podatku rolnego w wysokości 10% kwot bezpośrednio
przez nich pobranych - płatną w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia z Gminą wpłat podatku z kolejnej raty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/105/07 z dnia 15 listopada 2007 r. obniżenia ceny żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 oraz poboru tego podatku w 2008 r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Śliwiński
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UCHWAŁA NR XXIV/247/08
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730 oraz M. P. z 2008 r. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne opłaty targowe na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój od osób prawnych
i fizycznych wysokości 5,21 zł za 1 m2 zajętej powierzchni placu targowego oraz 31,26 zł od sprzedaży z samochodu, która nie może przekroczyć 658,49 zł dziennie.
§ 2. Powołuje się inkasenta do pobierania opłaty targowej w osobach pracowników Urzędu Miejskiego: referent Justyna Ziółkowska i podinspektor Zofia Bożek.
§ 3. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% kwoty przez nich pobranej w dni wolne od pracy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/107/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej oraz
uchwała Nr XIV/144/07 z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad poboru
opłaty targowej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Śliwiński

Poz. 2237
UCHWAŁA NR XXV/255/08
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730) oraz MP 2008 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie miasta i gminy,
w następujących wysokościach - rocznie:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
666,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
721,00 zł,
c) powyżej 9 ton
887,00 zł;
od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały;
od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1442,00 zł;
od ciągnika siodłowego lub balastowego, do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
887,00 zł;
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
776,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1330,00 zł.

§ 2. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych uiszczają podatek od środków
transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, bądź w kasie Urzędu Miejskiego w TrzcińskuZdroju. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/106/07 Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Śliwiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13583 –

Poz. 2237
Załączniki do uchwały Nr XXV/255/08
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 2237)

Załącznik nr 1
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 UCHWAŁY

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13584 –

Poz. 2237
Załącznik nr 2

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 4 UCHWAŁY

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13585 –

Poz. 2237
Załącznik nr 3

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 6 UCHWAŁY

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13586 –

Poz. 2238

Poz. 2238
UCHWAŁA NR XXVIII/144/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów w zachowania różnorodności biologicznej występujących na powierzchni 2,68 ha (oddz. 127 i) i pow. 0,33 ha (oddz. 127 h) położone na działce
o numerze 8127, obręb Dobrzyca gm. Wałcz, Leśnictwo Piława, której właścicielem jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13587 –

Poz. 2239

Poz. 2239
UCHWAŁA NR XXVIII/145/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytek ekologiczny pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska mszarnego
i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na pow. 1,02 ha (oddz. 276 g) położony na części działki o numerze 8276, obręb Dobrzyca gm.
Wałcz, Leśnictwo Bukowa Góra, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne
Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13588 –

Poz. 2239 - 2240

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2240
UCHWAŁA NR XXVIII/146/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska mszarnego
i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na pow. 5,78 ha (oddz. 242 k), na pow. 0,85 ha (oddz. 243 i), na pow. 1,93 ha (oddz.260 a) położone na częściach działek o numerach 8242, 8243, 8260 obręb Dobrzyca gm. Wałcz, Leśnictwo Czechyń,
której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13589 –

Poz. 2240 - 2241

10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionymi użytkami ekologicznymi w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2241
UCHWAŁA NR XXVIII/147/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytek ekologiczny pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska mszarnego
i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na pow. 4,73 ha (oddz. 275 g) położony na części działki o numerze 8275 obręb Dobrzyca gm.
Wałcz, Leśnictwo Bukowa Góra, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne
Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13590 –

Poz. 2241 - 2242

7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2242
UCHWAŁA NR XXVIII/148/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów w postaci siedliska przyrodniczego,
śródleśnego oczka wodnego i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania
różnorodności biologicznej występujących na pow. 2,03 ha (oddz. 131 j), na pow. 4,21 ha (oddz. 131 o), na
pow. 2,89 ha (oddz. 131 r), na pow. 0,85 ha (oddz. 131 n), na pow. 2,60 ha (oddz. 131 s) położone na części
działki o numerze 8276, obręb Dobrzyca gm. Wałcz, Leśnictwo Bukowa Góra, której właścicielem jest Skarb
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99
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Poz. 2242 - 2243

3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2243
UCHWAŁA NR XXVIII/149/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytek ekologiczny pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska mszarnego
i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na pow. 0,47 ha (oddz. 263 g) położony na części działki o numerze 8263, obręb Dobrzyca gm.
Wałcz, Leśnictwo Czechyń, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
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§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.
2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2244
UCHWAŁA NR XXVIII/150/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska mszarnego
i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na pow. 4,45 ha (oddz. 257 c) położony na części działki o numerze 8257 obręb Dobrzyca gm.
Wałcz, Leśnictwo Czechyń, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
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§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Poz. 2245
UCHWAŁA NR XXVIII/151/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustanawia się jako użytek ekologiczny pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska i śródleśnego
oczka wodnego mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na powierzchni
0,36 ha (oddz. 129 o) położony na działce o numerze 8129, obręb Dobrzyca gm. Wałcz, Leśnictwo Maliny, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński
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UCHWAŁA NR XXVIII/152/08
Rady Gminy w Wałczu
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 42 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się jako użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów w postaci torfowiska, siedliska przyrodniczego i stanowiska rzadkich lub chronionych roślin mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej występujących na powierzchni 1,49 ha (oddz. 255 d), na pow. 0.80 ha (oddzi.238 i), na pow.
1.96 ha (oddz. 239 k), na pow.2,20 ha (oddz. 240 f), na pow. 1,05 ha (oddz. 241 j) położone na częściach
działek o numerach 8255, 8238, 8239, 8241 obręb Dobrzyca gm. Wałcz, Leśnictwo Czechyń, której właścicielem jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Płytnica.
§ 2. Szczególnymi celami ochrony użytku ekologicznego jest:
1)
2)
3)
4)
5)

zachowanie różnorodności biologicznej fauny i flory;
zachowanie żerowisk, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt;
zachowanie miejsc lęgowych ptaków śpiewających;
ochrona cieków wodnych i naturalnych wodopojów dla zwierząt;
zachowanie walorów krajobrazowych i widokowych.
§ 3. W stosunku do użytku ekologicznego wprowadza się zakazy:
1. Niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.

2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
3. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej wodnej lub rybackiej.
5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
6. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.
7. Zmiany sposobu użytkowania ziemi.
8. Wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu.
9. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
10. Zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych.
§ 4. Określa się sprawującego nadzór nad ustanowionym użytkiem ekologicznym w osobie Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Szałowiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13596 –

Poz. 2247

Poz. 2247
UCHWAŁA NR XVIII/187/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,
Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745,
Nr 141, poz. 888, Nr 192, poz. 1378, Nr 180, poz. 1109) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2009 rok:
1)

2)

3)

od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali0,61 zł,
fikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni
3,90 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
0,21 zł;
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni
od budynków lub ich części:
0,60 zł,
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej
18,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
7,30 zł,
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
3,60 zł,
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
3,05 zł;
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)
2)
3)

grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;
nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;
budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.
§ 3. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych.

3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.
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4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa
odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/82/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Józefa Juzyszyn

Poz. 2248
UCHWAŁA NR XVIII/188/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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. 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109. poz. 747; z 2008 r.
Nr 116, poz. 730) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz. U.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104,
poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 142, poz. 888, Nr 192,
poz. 1378, Nr 180, poz. 1109) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
2009 r. do wysokości - 39,00 zł.
§ 2. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych.
3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.
4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/81/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Józefa Juzyszyn

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13598 –

Poz. 2249

Poz. 2249
UCHWAŁA NR XVIII/189/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10
ust. 1, 2 ustawy z 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;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1)

2)

3)

4)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie
618,00 zł,
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie
824,00 zł,
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t
1.030,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t
1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7,0 t - poniżej 12 t
1.030,00 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc
1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.442,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc uchwała IX/83/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Józefa Juzyszyn

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13599 –

Poz. 2249
Załączniki do uchwały Nr XVIII/189/2008
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 listopada 2008 r. (poz. 2249)

Załącznik nr 1
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 lit. d uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13600 –

Poz. 2249
Załącznik nr 2

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 2 lit. b uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13601 –

Poz. 2249
Załącznik nr 3

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 3 lit. b uchwały

Dziennik Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99

– 13602 –

Poz. 2250

Poz. 2250
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr WCC/346-ZTO-A/1272/W/OSZ/2008/JC
z dnia 25 listopada 2008 r.
W dniu 25 listopada 2008 r., na wniosek PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. z siedzibą w Nowym
Czarnowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić koncesję na wytwarzanie ciepła, udzieloną
dla tego przedsiębiorcy.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 20 czerwca 2008 r. znak: DM/MM/6197/PR/2008, uzupełnionym pismami z dnia 1 września
2008 r. znak: FM/MM/8135/PR/2008, z dnia 20 października 2008 r., znak: FM/MM/10938/PR/2008 oraz
z dnia 14 listopada 2008 r. znak: FM/MM/11793/PR/2008, Koncesjonariusz wniósł o zmianę parametrów spalanej biomasy w Elektrowni Szczecin oraz Elektrowni Dolna Odra.
Ponadto w związku z zaistniałą zmianą nazwy, Koncesjonariusz wystąpił również o stosowną zmianę w koncesji,
przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 22 października 1998 r., Nr WCC/346/1272/U/2/98/EB poprzez zmianę nazwy Koncesjonariusza
oraz zmianę parametrów spalanej biomasy.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
Witold Kępa
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