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3101
UCHWAŁA Nr LIII/1503/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, zm. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm.
z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005
r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Nr 173, poz.
1218, zm. z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
zm. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, zm.z 2010
r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.
675), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 128, poz. 883, Nr 127
poz. 880, zm. z 2008 r.: Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394,
Nr 182, poz. 1121, Nr 194, poz. 1198, zm. z 2009 r.: Nr 6,
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466, Nr 72, poz. 619,
Nr 220, poz. 1414 zm. z 2010 r.: Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz.
531, Nr 107, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Załącznik
do uchwały nr LIII/1503/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010 r.
INKASENCI OPŁATY SKARBOWEJ

§1
W uchwale Nr VI/61/07 Rady Miasta Gdańska z dnia
18 stycznia 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa
opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr
VII/103/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2007
r. oraz uchwałą Nr XXI/559/08 Rady Miasta Gdańska z
dnia 27 marca 2008 r., uchwałą Nr XXXVII/1066/09 Rady
Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r.,uchwałą Nr
XLV/1258/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 stycznia
2010 r. i uchwałą Nr XLVIII/1327/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 29 kwietnia 2010 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/61/07 w sprawie
poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do
niniejszej uchwały.

1) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk
2) Anita Brejska PESEL 61100705008
3) Barbara Woźniak PESEL 55092010406
4) Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku ul. Kołobrzeska
43, 80 - 391 Gdańsk
5) Lucyna Radzikowska PESEL 57013012861
6) Katarzyna Werbel PESEL 69081701745
7) Izba Celna w Gdyni ul. Północna 9A, 81 – 029
Gdynia
8) Morski Oddział Straży Granicznej ul. Oliwska 35, 80
– 917 Gdańsk
9) Teresa Łuczaj PESEL 54100207427
10) Aneta Siergiejewicz PESEL 82010102983
11) Iwona Arent – Andrearczyk PESEL 61022100145
12) Alina Bobińska – Łabuzińska PESEL 79122001284

3102
UCHWAŁA Nr LIII/1504/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, zm. z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.:,
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z
2005r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457,
zm. z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.
1337, zm. z 2007r.: Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138,
poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 13 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010r. Nr 95, poz. 613, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr
96, poz. 620), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
zm. z 2006r.: Dz. U. Nr 191, poz. 1412, Dz. U. Nr 249, poz.
1825, Dz. U. Nr 245, poz. 1775, zm. z 2007r.: Dz. U. Nr 109,
poz. 747, zm. z 2008r.: Dz. U. Nr 116, poz. 730, Dz. U. Nr
237, poz. 1655, zm. z 2009r.: Dz. U. Nr 56, poz. 458, zm.
z 2010r.: Dz. U. Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.
U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, zm. z 2002r.: Nr 216, poz.
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1826, zm. z 2005r.: Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr
179, poz. 1484, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, zm. z 2006r.: Dz.
U. Nr 249, poz. 1825, Dz. U. 245, poz. 1775, zm. z 2008r.:
Dz. U. Nr 116, poz. 730, zm. z 2009r.: Dz. U. Nr 56, poz.
458, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:
§1
W uchwale Nr IV/19/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 4
grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy
dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienionej uchwałą Nr XXX/835/08 Rady Miasta Gdańska
z dnia 27 listopada 2008r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) Załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
4) Z a ł ą c z n i k n r 4 / d a n e o w s p ó ł w ł a ś c i c i e l a ch ,
współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach
nieruchomości/oznacza się jako załącznik nr 3A do
niniejszej uchwały.
5) Załącznik nr 4/informacja w sprawie podatku
rolnego/zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały.
6) Załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
7) Załącznik nr 6 zastępuje się załącznikiem nr 6 do

niniejszej uchwały.
8) Załącznik nr 7 zastępuje się załącznikiem nr 7 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
LIII/1504/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
Termin składania: 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość
opodatkowania.
Organ podatkowy: Prezydent Miasta Gdańska

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. RODZAJ INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
UL. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK

Sala Obsługi Klienta stanowisko nr 14 do 17

1. Informacja składana po raz pierwszy
Data nabycia
|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
Akt notarialny Repertorium A numer - ………………………………
2. Korekta informacji
Data zmiany
|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
(np. właściciela, przedmiotów opodatkowania)

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja podatkowa
Uzasadnienie korekty:

C. STATUS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel
użytkownik wieczysty
posiadacz samoistny
posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

współwłaściciel
współużytkownik wieczysty
współposiadacz samoistny
posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI
Miejscowość

Kod pocztowy

Dzielnica

Ulica

Nr domu

KW

Nr lokalu

Nr działki

E. DANE PODATNIKA/PODATNIKÓW
E.1.
Nazwisko

Imiona (pierwsze; drugie)

Imiona rodziców (ojca/matki)

PESEL

NIP

REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail

E.2.
Nazwisko

Imiona (pierwsze; drugie)

Imiona rodziców (ojca/matki)

PESEL

NIP

REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail
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E.3.
Nazwisko

Imiona (pierwsze; drugie)

Imiona rodziców (ojca/matki)

PESEL

NIP

REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail

E.4.
Nazwisko

Imiona (pierwsze; drugie)

Imiona rodziców (ojca/matki)

PESEL

NIP

REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Nazwisko

Imię

Gmina

Kraj

Województwo

Ulica

Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail

G. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko

Imię

PESEL

NIP

REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__| - |__|__|__| - |__|__| - |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
Tel./fax/e-mail

H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW I PODSTAW DO OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
H.1. POWIERZNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI W m2
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W przypadku kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m zaliczyć 50%
powierzchni, natomiast jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.
1. mieszkalnych (w tym: garaże podziemne, piwnice, sutereny, poddasza
użytkowe)
2. mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia
usług zdrowotnych

w budynkach mieszkalnych

w pozostałych budynkach

4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
5. zajętych na prowadzenie ośrodków wczasowych sezonowo przez okres
trwający mniej niż 6 miesięcy
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
t działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
6. pozostałych publicznego, z wyjątkiem garaży
garaże
7. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
2
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H.2. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1.budowle
( podać wartość w złotych )
H.3. POWIERZNIA GRUNTÓW W m2
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
I. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Tytuł prawny zwolnienia

Budynki
pow. w m2

Grunty
pow. w m2

Budowle
wartość w PLN

1. Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość technicznoużytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów
kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie
przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty
2. Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty

3. Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze
części lotniczych lotnisk użytku publicznego

4. Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części: służące wyłącznie
działalności leśnej i rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych,
służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów
specjalnych produkcji rolnej
5. Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci
i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej
i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe
dzieci i młodzieży
6. Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru
zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
7. Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych

8. Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą,
czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem,
służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach
narodowych oraz rezerwatach przyrody
9. Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty
zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
10. Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów
działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach
Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą
11. Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

3
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12. Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte
systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości
zajętych na działalność oświatową
13. Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych
wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym
podmiotów nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej
14. Art. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. – o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682) - -prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady przed
wejściem w życie niniejszej ustawy
15. Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. – o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682) w latach 2003 – 2005 zwalnia się od podatku od
nieruchomości położone pod napowietrznymi liniami energetycznymi grunty,
którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ UCHWAŁOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Powierzchnia zwolniona z opodatkowania w m2

Tytuł zwolnienia
Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miasta Gdańska

Budynki
Uchwała numer:

Grunty

Budowle

z dnia

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
Uchwała numer:

z dnia

|__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, iż informacja sporządzona jest zgodnie z moją wiedzą. Odpowiedzialność karno – skarbowa za składanie fałszywych zeznań jest
mi znana – art.233 k.k. (Dz. U. Nr 88 z 1997r. poz.553 ze zm.)
Imię
Nazwisko
Data złożenia

Podpis

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpływu do organu podatkowego

Uwagi

Identyfikator i podpis przyjmującej formularz

OBJAŚNIENIE:
1) O wszelkich zmianach (powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) podatnik zobowiązany jest
zawiadomić tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
2) W przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy sporządzić ich wykaz z podaniem omawianych danych i dołączyć do
formularza.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/1504/10
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rok
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm.)

Składający:

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

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego, lub wysokości opodatkowania.
Prezydent Miasta Gdańska

Organ podatkowy:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Adres siedziby organu podatkowego

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna od miesiąca …………………........………

 2. korekta deklaracji rocznej od miesiąca …………..……………

Przyczyna złożenia korekty ............................................................................................................................................................................
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, wieczysty użytkownik, posiadacz zależny lub samoistny  2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

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

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

9. Identyfikator REGON

10. Numer PESEL **

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

12. Imię ojca

13. Imię matki

D.2. ORGAN REJESTROWY *
14. Nazwa organu rejestrowego

15. Dane osoby reprezentującej firmę

16. Nazwa, numer rejestru i data rejestracji

17. Klasa PKD lub EKD

1/5
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
18. Kraj

19. Województwo

21. Gmina

20. Powiat

22. Ulica

23. Nr domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

24. Nr lokalu

27. Poczta

E.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
Położenie nieruchomości (dokładny adres)

28.

Forma władania

29. WŁASNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE, WSPÓŁUŻYTKOWANIE,
POSIADANIE SAMOISTNE, WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE, POSIADANIE ZALEŻNE,
WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE * właściwe podkreślić

Nr księgi wieczystej

30.

Identyfikatory działek i budowli

31. Nr Obrębu

32. Nr działki

33. Nr ewidencyjny

34. Nazwa budowli

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
F.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania w
m2 (ha) z dokładnością
2
do 1 m

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

35.

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
1
retencyjne lub elektrowni wodnych

38.

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

41.

gr

36.

37.

39.

40.

42.

43.

zł,

gr

zł,

gr

m2

ha
m2

F.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Stawka podatku

Podstawa opodatkowania w
m2
1. Budynki mieszkalne

- ogółem

44.

Kwota podatku
zł,

gr

45.

46.

50.

51.

55.

56.

m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
48.

- powyżej 2,20 m

2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub
ich części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej - ogółem:
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji
o wysokości:

47.

m2
49.
m2
52.
m2
53.

- powyżej 2,20 m

m2
54.

3. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

57.
m2
58.

- powyżej 2,20 m

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
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4. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

59.

k

d

61.

65.

66.

70.

71.

75.

76.

62.

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

m2
63.

- powyżej 2,20 m

m2

5. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
ośrodków wczasowych sezonowo mniej niż 6
m-cy - ogółem

w tym
kondygnacji
o wysokości:

60.
m2

ji
k ś i
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

64.
m2
67.
m2
68.
m2

- powyżej 2,20 m
6a. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego, z wyjatkiem garaży - ogółem

69.
m2

72.
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
73.
m2

- powyżej 2,20 m
74.

6b. Garaże niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej - ogółem

m2
77.
w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

m2
78.

- powyżej 2,20 m.

m2

F.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

Kwota podatku

Stawka podatku

zł,
1. Budowle

79.

80.

gr

81.

zł

F.4. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
82.

1. Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***

zł

Suma kwot z części F.1, F.2 i F.3.
2. Kwota miesięcznych rat (art. 6, ust. 9, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Kwotę miesięcznych rat należy
zaokrąglić do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa). Ostatnia rata jest ratą wyrównawczą.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

G.1. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Podstawa opodatkowania
Tytuł prawny zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym
przewoźnikom, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika
kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym
przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm

Grunty
(powierzchnia w
m2 z
dokładnością
2
do 1m )
83.

86.

Budynki lub ich
części
(powierzchnia
2
użytkowa w m )

87.

Budowle
(wartość w zł)

Kwota zwolnienia

84.

85.

88.

89.

Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub
ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego
– nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie,
wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w
przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.
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Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej
dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty

90.

91.

93.

92.

94.

Art. 7 ust. 1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego
portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani
morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską
Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych
lotnisk użytku publicznego

95.

96.

97.

99.

98.

100.

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
101.

102.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

103.

104.

Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod
warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z
wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub
krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące
bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz
w rezerwatach przyrody
Art. 7 ust. 1 pkt 8a – będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o
ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne
Art. 7 ust. 1 pkt 9 – budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone
w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i
zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi
do samodzielnej egzystencji

115.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem
oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność
oświatową
Art. 7 ust. 2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii
Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

126.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną
do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków
grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą

114.

116.

117.

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla
altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

113.

125.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.
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Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności
zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli
zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych
na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006, Nr
107, poz. 723) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzonych badań i prac rozwojowych,
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art. 1b ust. 1 ustawy – zwolnienia przyznane Kościołom i związkom wyznaniowym na
podstawie odrębnych ustaw
Art. 1b ust. 3 ustawy – zwolnienia gruntów i budynków
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn, zm.)

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

RAZEM ZWOLNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
G.2. ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY MIASTA GDAŃSKA

Tytuł prawny zwolnienia

163.

Podstawa opodatkowania
Grunty
Budynki lub ich
2
(powierzchnia w m
części
Budowle
z dokładnością do
(powierzchnia
(wartość w zł)
2
2
1m )
użytkowa w m )
164.
165.
166.

Kwota zwolnienia
167.

168.

G.3. RAZEM ZWOLNIENIA (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Suma poz. 162 i 167

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

169. Liczba załączników ……………………..

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
170. Imię I nazwisko osoby wypełniającej deklarację

171.T elefon kontaktowy

173. Imię I nazwisko osoby reprezentującej podatnika

174. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika

172. Data wypełnienia deklaracji
(dzień - miesiąc - rok)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
175. Uwagi organu podatkowego

176. Data (dzień - miesiąc - rok)

177. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.).
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Adres
nieruchomości

Nr
działki

Nr KW

Forma
władania

Nr
Nazwa budowli
Wartość
Powierzchnia2
ewidencyjny
budowli w zł gruntów w m

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA

Nr
obrębu

Powierzchnia
budynków
2
wm

Tytuł
zwolnienia

— 16615 —

OGÓŁEM

Lp

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

Nr NIP, REGON lub PESEL

Nazwa i adres siedziby/ nazwisko, imię i adres zamieszkania

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA ROK.............

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NR 1

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/1504/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157
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Załącznik nr 3A do uchwały nr
LIII/1504/10 RADY MIASTA
GDAŃSKA z dnia 28 października 2010r.

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NR 2
DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH WIECZYSTYCH
I WSPÓŁPOSIADACZACH NIERUCHOMOŚCI
Lp.

NAZWA PEŁNA/
NAZWISKO, PIERWSZE
IMIĘ, DRUGIE IMIĘ

ADRES SIEDZIBY/
ZAMIESZKANIA

NUMER NIP,
REGON/ PESEL

1.
........................................................
........................................................
........................................................
2.
........................................................
........................................................
........................................................
3.
........................................................
........................................................
........................................................
4.
........................................................
........................................................
........................................................
5.
........................................................
........................................................
........................................................
6.
........................................................
........................................................
........................................................
7.
........................................................
........................................................
........................................................
8.
........................................................
........................................................
........................................................
9.
........................................................
........................................................
........................................................
10.
........................................................
........................................................
........................................................
PODPIS (PIECZĘĆ) OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
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Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr LIII/1504/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.).
Termin składania: 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub
wysokość opodatkowania.

Organ podatkowy: Prezydent Miasta Gdańska

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
80-803 GDAŃSK
UL. NOWE OGRODY 8/12

Sala Obsługi Klienta stanowiska od 14 do 17
B. RODZAJ INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Złożenie informacji

2. Korekta informacji

Stan obowiązywania na dzień (dd-mm-rrrr) …………..………..
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty-art.81
ustawy Ordynacja podatkowa.
Uzasadnienie korekty:

C. STATUS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.właściciel

2.współwłaściciel

6. współużytkownik wieczysty

3.posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

7. posiadacz zależny (np: dzierżawca, najemca)

5. użytkownik wieczysty

8. współposiadacz zależny

D. DANE O GRUNTACH
Miejscowość

Kod pocztowy

Dzielnica

Ulica

Nr domu

KW

Nr lokalu

Nr działki

E. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko

Imię

Ulica
Miejscowość
PESEL

Nr domu
Kod pocztowy
NIP

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail
REGON
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F. DANE PODATNIKA /PODATNIKÓW
F.1.
Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Drugie imię

NIP

REGON

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.2.
Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Drugie imię

NIP

REGON

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.3.
Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Drugie imię

NIP

REGON

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.4.
Nazwisko

Pierwsze imię

PESEL

Drugie imię

NIP

REGON

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwisko

Imię

Kraj

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo
Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Telefon

H. POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE (z wyjątkiem
zwolnionych)

GRUNTY ORNE
I

Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

ŁĄKI I PASTWISKA
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

III

IV
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SADY
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

III, IIIa,

IIIb

IV, IVa,

IVb

IVa

IVb

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

IIIa

IIIb

GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska
I
II
III
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha
GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem,
trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha
GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki
ryb
Powierzchnia w ha
GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI
Powierzchnia w ha
ROWY
Powierzchnia w ha
OGÓŁEM POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
Powierzchnia w ha

IV

I. POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
(z wyjątkiem zwolnionych)
Powierzchnia w ha
J. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia w ha
fizycznych

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych ( Lz )

Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne
Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach
Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie
gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania
statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
Art.12 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze
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K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, iż informacja sporządzona jest zgodnie z moją wiedzą. Odpowiedzialność karno – skarbowa za
składanie fałszywych zeznań jest mi znana – art.233 k.k. (Dz.U. Nr 88 z 1997r. poz.553 ze zm.)
Imię

Nazwisko

Data złożenia

Podpis

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpływu do organu podatkowego

Uwagi

Identyfikator i podpis przyjmującej formularz

OBJAŚNIENIE:
1) O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania )
podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia
zmiany.
2) W przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy sporządzić ich wykaz z podaniem
omawianych danych i dołączyć do formularza.
3
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
LIII/1504/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Składający:

Termin składania:
Organ podatkowy

A.

Rok

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, i spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami
organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadajacymi osobowości prawnej
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Prezydent Miasta Gdańska

Podstawa prawna:

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
2. Korekta deklaracji

1. Złożenie deklaracji

Stan obowiązywania na dzień .........................................
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa (uzasadnienie korekty wpisać w części I )

C.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ
DANE IDENTYFIKACYJNE
Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna,
osoba prawna,
jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej.
Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze i drugie imię, data urodzenia **

Nazwa skrócona * / imiona rodziców **

NIP

REGON

PESEL**

Dane osoby reprezentującej firmę*:
Klasa PKD lub EKD*:
ADRES SIEDZIBY * / ZAMIESZKANIA **
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Fax

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Fax
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DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
D.

Forma władania

Własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste,
posiadanie zależne, współposiadanie zależne, posiadanie samoistne,
współposiadanie samoistne *
*zaznaczyć właściwe

Nr księgi wieczystej
(dokumentu zbiorów)
Identyfikatory
działek

a ) GRUNTY GOSPODARSTW ROLNYCH

Położenie gruntów
Klasy użytków
wynikające z
ewidencji gruntów

Powierzchnia w
hektarach fizycznych

Przelicznik

GRUNTY ORNE
I

1,95
1,80
1,65
1 35
1,10
0,80
0,35
0,20

II
IIIa
IIIb
Va
IVb
V
VI
SADY
I

1,95
1,80
1,65
1,10
0,35
0,20

II
III/IIIa
IV/IVa
V
VI
ŁĄKI i PASTWISKA
I
II
III
IV
V
VI
UŻYTKI ROLNE
ZABUDOWANE
I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
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grunty
orne
1,95
1,80
--1,65
1,35
--1,10
0,80
0,35
0,20

1,75
1,45
1,25
0,75
0,20
0,15
użytki
ziel
1,75
1,45
1,25
----0,75
----0,20
0,15

Liczba hektarów
przeliczeniowych
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GRUNTY POD
STAWAMI
a) zarybione
łososiem, trocią,
głowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione innymi
gatunkami ryb niż w
poz. a)
ROWY

1 00

0,20
-----------

GRUNTY
ZADRZEWIONE i
ZAKRZEWIONE na
użytkach rolnych

-----------

(LZ)

OGÓŁEM
Powierzchnia
hektarów fizycznych

Liczba hektarów
przeliczeniowych

Stawka z 1 ha
przelicze iowego

Kwota podatku
(zaokrąglona do pełnych
złotych)

b) GRUNTY (UŻYTKI ROLNE) NIESTANOWIĄCE GOSPODARSTW ROLNYCH
O POWIERZCHNI PONIŻEJ 1 HA

POŁOŻENIE
GRUNTÓW

Powierzchnia w
hektarach
fizycznych

Stawka z 1 ha
fizycznego

Kwota podatku
(zaokrąglona do pełnych złotych)

E. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO
Pow. ha
fizycznych

Tytuł prawny zwolnienia

Pow. ha
przelicz.

Kwota zwolnienia

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE
Art. 12, ust. 1, pkt 1 – użytki rolne klasy V,VI, i VIz
Art. 12, ust. 1, pkt 1 – grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na
użytkach rolnych
Art. 12, ust. 1, pkt 2 – grunty położone w pasie drogi granicznej
Art. 12, ust. 1, pkt 3 – grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w
roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
Art. 12, ust. 1, pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni
nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie
wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
objęte w trwałe zagospodarowanie
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

Ulga
75%

50%
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Art. 12, ust. 1, pkt 5 – grunty gospodarstw rolnych powstałe z
zagospodarowania nieużytków- na okres 5 lat, licząc od roku następnego
po zakończeniu zagospodarowania
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

Ulga
75%

50%

Art. 12, ust. 1, pkt 6 – grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze
wymiany lub scalenia- na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano
wymiany lub scalenia gruntów
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie Ulga
okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy
75%
50%
kwadrat)
Art. 12, ust.1, pkt 7 – grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej, zwolnienie nie może dotyczyć więcej niż 20% powierzchni
użytków rolnych gospodarstwa rolnego, nie więcej niż 10 ha – na okres
nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów
Art. 12, ust.1, pkt 8 – użytki ekologiczne
Art. 12, ust. 1, pkt 9 – grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do
zaopatrzenia ludności w wodę
Art. 12, ust. 1, pkt 10 – grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty
położone w międzywałach
Art. 12, ust. 1, pkt 11 – grunty wpisane do rejestru zabytków, pod
warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Art. 12, ust. 1, pkt 12 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków
rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo do II grupy
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności,
są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
Art. 12, ust. 2, pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz
wyższe szkoły wojskowe
Art. 12, ust. 2, pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki
doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy
prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania
wieczystego gruntów
Art. 12, ust. 2, pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk
Art. 12, ust. 2, pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli
zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem
gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
Art. 12, ust. 2, pkt 5 – instytuty badawcze
Art. 12, ust. 2, pkt 6 – Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i
użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogródków działkowych

ULGI W PODATKU ROLNYM
Art.13 ust.1 pkt 1 – ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania
zwierząt
gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
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2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa
w
wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu,
słońca, spadku wód)

Art. 13a, ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub
długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby
wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed
powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat)

60%

40%

60%

30%

Art. 13b, ust. 1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
Art. 13c, ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIEŃ I ULG ( zaokrąglona do pełnych złotych )
F.

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY ( zaokrąglona do pełnych złotych)

G. OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJACEJ PODATNIKA
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w
art.233 k.k.(Dz. U. nr 88, poz.553 ze zm.)
Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację
Data wypełnienia deklaracji

Nr telefonu
Imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika

Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

I.

Podpis przyjmującego formularz

Uzasadnienie korekty:

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu
wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz.968 ze zm.)
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
LIII/1504/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2002 r. poz. 1682 z późn. zm.).
Termin składania: 14 dni od daty zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku
podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy: Prezydent Miasta Gdańska

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
80-803 GDAŃSK
UL. NOWE OGRODY 8/12

Sala Obsługi Klienta stanowiska od 14 do 17
B. RODZAJ INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. Złożenie informacji

2. Korekta informacji

Stan obowiązywania na dzień (dd-mm-rrrr) …………..………..
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty-art.81
ustawy Ordynacja podatkowa.
Uzasadnienie korekty:

C. STATUS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.właściciel

2.współwłaściciel

6. współużytkownik wieczysty

3.posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

7. posiadacz zależny (np: dzierżawca, najemca)

5. użytkownik wieczysty

8. współposiadacz zależny

D. DANE O LASACH
Miejscowość

Kod pocztowy

Dzielnica

Ulica

Nr domu

KW

Nr lokalu

Nr działki

E. DANE PEŁNOMOCNIKA (należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo)
Nazwisko

Imię

Ulica
Miejscowość
PESEL

Nr domu
Kod pocztowy
NIP

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail
REGON

strona 1 z 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3102

— 16627 —

F. DANE PODATNIKA /PODATNIKÓW
F.1.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imię
NIP

Drugie imię
REGON

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.2.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imię
NIP

Drugie imię
REGON

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.3.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imię
NIP

Drugie imię
REGON

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

F.4.
Nazwisko
PESEL

Pierwsze imię
NIP

Drugie imię
REGON

Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Tel./fax/e-mail

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwisko

Imię

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Kraj

Województwo
Nr domu

Poczta

Nr lokalu

Telefon

H. POWIERZCHNIA LASÓW (z wyjątkiem zwolnionych)
Rodzaj lasu

Powierzchnia
w ha

1. Lasy

2. Lasy ochronne

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych
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I. ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie
lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem
lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy
chronionej lub zakład aktywności zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, iż informacja sporządzona jest zgodnie z moją wiedzą. Odpowiedzialność karno – skarbowa za
składanie fałszywych zeznań jest mi znana – art.233 k. k. (Dz.U.Nr 88 z 1997r. poz.553 ze zm.)
Imię

Nazwisko

Data złożenia

Podpis

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Data wpływu do organu podatkowego

Uwagi

Identyfikator i podpis przyjmującej formularz

OBJAŚNIENIE:
1) O wszelkich zmianach ( powierzchnia, sposób użytkowania, zmiana właściciela, adres zamieszkania )
podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy Organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia
zmiany.
2) W przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy sporządzić ich wykaz z podaniem
omawianych danych i dołączyć do formularza.
3
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Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr LIII/1504/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania

A.

Rok

Ustawa z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi
lasów, użytkownikami wieczystymi lasów , posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu
państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ FINANSOWY
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
2. Korekta deklaracji

1. Złożenie deklaracji

Stan obowiązywania na dzień ………………………..
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa (uzasadnienie korekty wpisać w części I )

C.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ
DANE IDENTYFIKACYJNE
Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej,
Nazwa pełna * / Nazwisko i pierwsze i drugie imię, data urodzenia **

Nazwa skrócona * / imiona rodziców **

NIP

REGON

PESEL**

Dane osoby reprezentującej firmę * :
Klasa PKD lub EKD*:
ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon:

Fax:

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Fax:
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DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Forma władania

Własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste,
posiadanie zależne, współposiadanie zależne, posiadanie samoistne, współposiadanie
samoistne *
*zaznaczyć właściwe

Ogólna powierzchnia lasu
( pow. w ha fizycznych)
Nr księgi wieczystej
(dokumentu zbiorów)
Identyfikatory działek
Położenie lasu

Przedmiot opodatkowania

Powierzchnia
w hektarach
fizycznych

Stawka
podatku

Kwota podatku

1. LASY

2. LASY OCHRONNE

3. LASY WCHODZĄCE W
SKŁAD REZERWATÓW
PRZYRODY

4. LASY WCHODZĄCE W
SKŁAD PARKÓW
NARODOWYCH
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU (zaokrąglona do pełnych złotych)

E.

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO

Tytuł prawny zwolnienia

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
Art. 7, ust. 1, pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art. 7, ust. 1, pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art. 7, ust. 1, pkt 3 - użytki ekologiczne
ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
Art. 7, ust. 2, pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe
szkoły wojskowe
Art. 7, ust. 2, pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki
doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne oraz organy
prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu,
użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych .
Art. 7, ust. 2, pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe
Polskiej Akademii Nauk
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Art. 7, ust. 2, pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady
aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w
sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie– zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w
posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

Art. 7, ust. 2, pkt 5 – instytuty badawcze
ŁĄCZNA KWOTA ZWOLNIEŃ ( zaokrąglona do pełnych złotych)

F.

KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY
(zaokrąglona do pełnych złotych)

G. OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w
art.233 k.k.(Dz. U. nr 88 z 1997r., poz.553 ze zm.)

H.

Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację

Data wypełnienia deklaracji

Nr telefonu
Imię i nazwisko osoby reprezentującej podatnika

Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej podatnika

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

I.

Podpis przyjmującego formularz

Uzasadnienie korekty

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2002r. Nr 110, poz.968 ze zm.)
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3103
UCHWAŁA Nr LI/303/10
Rady Miasta Helu
z dnia 28 października 2010 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 243, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 5 ust.
1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Miasta Helu uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla poniższych przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od
1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 20,21 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,46

zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł od
1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości
§2
Określa się wzory druków:
1.1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN
– 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.2) Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN
– 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. N i e r u ch o m o ś c i , k t ó r y ch w ł a ś c i c i e l a m i l u b
użytkownikami wieczystymi są osoby fizyczne –
mieszkańcy Helu, które w roku poprzedzającym rok
podatkowy ukończyły lat 65 i wyżej, pod warunkiem,
że nieruchomość nie jest wykorzystywana na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Nieruchomości, zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych.
§4
Traci moc uchwała Nr XXXIX/239/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/303/10 Rady Miasta Helu
z dnia 28,10,2010 r.

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

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego
wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. BURMISTRZ HELU

84 – 150 HEL, ul. Wiejska 50

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadasz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla
każdej nieruchomości )

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL )
9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

20.
...................................................................... m2
21.
....................................................................... ha
22.
....................................................................... m2
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D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych – ogółem

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

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne,
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 25.
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 26.
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 27.
usług medycznych ogółem,
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 28.
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, ....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

D.3 BUDOWLE
1. budowle

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

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz
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DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: BURMISTRZ HELU - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. BURMISTRZ HELU

Adres: 84-150 HEL, ul. Wiejska 50

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali
( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
(Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy os. fizycznej nie nadano numeru PESEL ) **
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały Rady
Miasta Helu

Podstawa
opodatkowania

(ogłoszona w Dz.
Urzędowym Woj.
Pomorskiego w roku
poprzedzającym dany
rok podatkowy)

Kwota podatku
w zł / gr.
( należy zaokrąglić
do pełnych
dziesiątek groszy )

w zł / gr.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 21.
22.
23.
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
................... m2
.................,....... .................,.......
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
24.
25.
26.
elektrowni wodnych
.................... ha
.................,....... .................,.......
29.
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
28.
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
.................,....... .................,.......
................... m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem

30.
31.
32.
..................... m2
..................,...... ...................,......
34.
35.
33.

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

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

........................,........

........................,.......

2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................... m
........................,........
........................,.......
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 36.
37.
38.
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem,
........................... m2
....................,..... ....................,.....
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

........................,........

........................,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

........................,.......

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 39.
40.
41.
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
..................... m2
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

........................,........

........................,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

.......................,........

4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 42.
43.
44.
............................m2
świadczenia usług medycznych ogółem,
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

........................,.......

........................,........

........................,.......

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie 45.
46.
47.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
..................... m2
...................,...... ...................,......
w tym:
2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

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

........................,........

........................,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

........................,........

........................,.......

D.3 BUDOWLE
1. budowle

48.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.................,.......

50.

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

...................,......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D

51.
( należy

zaokrąglić do pełnych złotych )

...........................,.......
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
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3104
UCHWAŁA Nr LI/304/10
Rady Miasta Helu
z dnia 28 października 2010 r.

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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.
1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr
243, poz. 1458 z 2009r. Nr4 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(t.j. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października
2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz.
950) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

a) do 36 t włącznie - 2.209,40 zł
b) powyżej 36 t - 2.858,47 zł
5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 1.497,92 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) do 36 t włącznie - 1.747,56 zł
b) powyżej 36 t - 2.209,40 zł
7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.747,56 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.209,40 zł
§2
Traci moc uchwała Nr XXXIX/240/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 roku.

§1
Podatek od środków transportowych wynosi łącznie:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 748,25 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1.248,28 zł
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 1.497,92 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 t - 2.858,47 zł
3) O d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o l u b b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t- 1.747,56 zł
4) O d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o l u b b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 t:

§3
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

3105
UCHWAŁA Nr LI/305/10
Rady Miasta Helu
z dnia 28 października 2010 r.
określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
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, Nr 243, poz.
1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit.

a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada
Miasta Helu uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej od
osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek
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organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży obnośnej i obwoźnej na
terenie miasta Helu.
2. Za prowadzenie handlu obnośnego i obwoźnego
pobierane są przez inkasenta stawki dzienne opłaty
targowej, w następujący sposób:
1) sprzedaż obnośna z ręki, z koszyka, z wózka, z ławy,
z ziemi i obwoźna z samochodów osobowych do 2,5
ton ładowności wynosi:
a) w okresie od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09. do
31.12. - 30,00 zł
b) w okresie od 15.06. do 31.08. - 60,00 zł
2) sprzedaż obwoźna z samochodu powyżej 2,5 ton
ładowności - 70,00 zł
3. Pobieranie opłat następuje za wydaniem pokwitowania
na druku ścisłego zarachowania. Osoba pobierająca
opłatę nosi plakietkę identyfikacyjną
oraz legitymuje się właściwym upoważnieniem.
§2
Pobór podatku zleca się inkasentowi – Pani Alinie
Mudlaff – i ustala się wynagrodzenie w wysokości 10%
pobranej kwoty.
§3
Od uiszczania opłaty targowej zwalnia się sprzedaż
dokonywaną na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Helu.

mieście mają prawo do kontroli prowadzonego handlu
obnośnego i obwoźnego, zarówno w miejscach wyznaczonych do targowania jak i poza nim, w tym także do
kontrolowania uiszczania należnych opłat i sposobu ich
pobierania. Za uchybienia w stosunku do postanowień
niniejszej uchwały mają prawo wymierzyć kary w trybie
i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach
niezależnie od innych kar za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
§5
Traci moc uchwała Nr XXVII/168/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku.
§6
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§7
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

§4
Organy porządku publicznego prowadzące kontrolę w
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UCHWAŁA Nr LI/306/10
Rady Miasta Helu
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.
1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 243, poz. 1458 z 2009r. Nr4 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 18a i art. 19
pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Miasta Helu uchwala,
co następuje:
§1
Określa się stawkę opłaty od posiadania psa w mieście
Helu w wysokości - 54,00 zł rocznie od każdego psa.
§2
Opłata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie,
to wówczas opłatę z tytułu posiadania tego psa wpłaca
się w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli
wymienionej opłaty za dany rok nie wpłacił poprzedni
posiadacz.

§3
1. Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty zleca
się Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu i
ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej
kwoty.
2. Ustala się termin rozliczenia z pobranej opłaty na dzień
30 czerwca każdego roku, a w przypadku pobrania
opłaty po tym terminie na dzień 30 grudnia każdego
roku.
§4
Traci moc uchwała Nr XXIX/238/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 roku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenia w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
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UCHWAŁA Nr LI/307/10
Rady Miasta Helu
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe
i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości
stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591 zmiany: Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 243, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 17 ust.
1 i 5, art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 zm. Dz. U. Nr 95, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Miasta
Helu uchwala, co następuje:

§3
Opłatę miejscową pobiera się z góry za cały okres
pobytu osoby w Helu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych, lub turystycznych przy dokonaniu czynności
meldunkowych.
§4
Do poboru opłaty miejscowej upoważnia się inkasentów - kierowników i właścicieli obiektów w których
świadczone są usługi polegające na wynajmie miejsc
noclegowych i ustala się ich wynagrodzenie w wysokości
10% od pobieranych opłat.
§5
Opłata, o której mowa w § 2, pobierana jest przez cały
rok kalendarzowy.
§6
Traci moc uchwała Nr XXXIX/237/09 Rady Miasta Helu
z dnia 3 grudnia 2009 roku.

§1
Ustala się, że miasto Hel jest miejscowością posiadającą korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
§2
Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej w
mieście Helu – pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
szkoleniowych, lub turystycznych za każdy dzień pobytu
w wysokości:
1) od dzieci do lat 7 - 1,00 zł
2) od osób dorosłych - 1,90 zł

§7
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§8
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik

3108
UCHWAŁA Nr L/440/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Bytów na rok 2011
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 późn. zm.1) ), 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.2) ) uchwala się, co następuje:
§1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. określoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 październi-

ka 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz.
960), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na terenie gminy Bytów na 2011 r.
obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do kwoty 34,00 zł za
1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.,
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Janusz Wiczkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003

r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

3109
UCHWAŁA Nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 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 późn. zm. 1) ) oraz art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust.
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:
§1
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 2 do niniejszej uchwały,
3) o d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o i b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały,
4) o d c i ą g n i k a s i o d ł o w e g o i b a l a s t o w e g o
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 4 do niniejszej uchwały,
5) 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 wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały,
6) 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 wg załącznika nr 6 do
niniejszej uchwały,

7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.
§2
Obniżeniu ulega wysokość stawek rocznych podatku
od środków transportowych od pojazdów określonych
w załącznikach niniejszej uchwały:
— w załączniku nr 1 o 50 zł
— w załączniku nr 3 o 60 zł
— w załączniku nr 7 o 70 zł,
wyposażonych w katalizatory, zasilanych paliwem
gazowym, spełniających normy Euro III, Euro IV i Euro
V. Wysokość stawek po obniżeniu nie może być niższa
od stawek minimalnych określonych odpowiednio w
przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011
r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczacy
Janusz Wiczkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.
142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5
tony i poniżej 12 ton

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton
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Załącznik nr 3
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla 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

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla 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 5
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

Załącznik nr 6
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton
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Załącznik nr 7
do uchwały nr L/441/2010
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 3 listopada 2010 r.
Stawki roczne podatku dla autobusów

3110
UCHWAŁA Nr XLVII/607//10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada
Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
lub ich części - 0,67 zł
2) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej dla
nieruchomości położonych w I strefie miasta - 20,18
zł
3) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
dla nieruchomości położonych w II strefie miasta 19,11 zł
4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
dla nieruchomości położonych poza granicami miasta
- 15,34 zł
5) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,10 zł

6) od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł
7) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,56 zł
8) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków letniskowych - 7,06 zł
9) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
10) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,77 zł
11) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł
12) od 1m 2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,27 zł
I i II strefę określa Załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/455/09 Rady Miejskiej
w Kartuzach z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy.
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§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach
Jerzy Pobłocki
Załącznik
do uchwały nr XLVII/607//10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010 r.
Podział obszaru administracyjnego miasta Kartuzy na
strefy dla celów związanych z określeniem wysokości
stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich
części
I strefa – obejmuje budynki lub ich części położone na
obszarze ulic:
- ul. Rynek i pasaż przy Rynku – całość
- Plac Brunona – cały

- ul. Jeziorna – cała
- część ul. 3-go Maja/od Placu Brunona: prawa strona
– od Nr 2 do Nr 8, lewa strona – od Nr 1 do Nr 13/
- ul. 11 Listopada - cała
- ul. J. Bielińskiego – cała
- ul. Dworcowa – cała łącznie z targowiskiem
miejskim
- ul. Kościuszki – cała
- ul. Gen. J. Hallera – cała
- ul. Parkowa – cała
- część ul. Gdańskiej/od ul. Jeziornej: prawa strona – od
Nr 2 do Nr 12, lewa strona – od Nr 1 do Nr 21 do ul.
Marszałka J. Piłsudskiego/
- ul. Marszałka J. Piłsudskiego – cała – do dyskontu
spożywczego “Biedronka” wraz z przyległymi
obiektami/budynki Spółdzielni Mieszkaniowej/
- część ul. Zamkowej/od ul. Sędzickiego: prawa strona
– od Nr 2 do Nr 36, lewa strona – od Nr 1 do Nr 45 do
Osiedla J. Wybickiego pomiędzy blokami Nr 1,2,3,5,8,
boiskiem szkolnym i blokami Nr 12,10 i 9.
II strefa – obejmuje pozostały obszar w granicach administracyjnych miasta Kartuzy/nie zaliczany
do I strefy/.

3111
UCHWAŁA Nr XLVII/628/10
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2011 r. oraz unormowania niektórych
spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 18a
ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami).Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania
jednego psa w kwocie 30 zł.
§2
Dla psów nabytych w drugiej połowie roku podatkowego opłata wymieniona w § 1, wynosi 50% wysokości
przypadającej na dany rok.
§3
Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa.
§4
1) Opłatę wpłaca się z góry bez wezwania w terminie do
15 marca każdego roku, a gdy posiadacz psa nabył go
po tym terminie wówczas opłatę wpłaca się w ciągu
jednego miesiąca od daty nabycia, o ile opłaty od jego
posiadania nie zapłacił poprzedni posiadacz.
2) Wpłaty opłaty dokonuje się u inkasentów (bez prowizji)
lub w punkcie kasowym banku prowadzącym obsługę
finansową Urzędu Gminy Kartuzy (bez prowizji) bądź
przelewem na Nr konta 65 1320 1120 2431 5623 2000
0024

§5
Wyznacza się inkasentów do poboru i obliczania
opłaty od posiadania psów:
1) W mieście Kartuzy:
a) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kaszuby” w Kartuzach
dla swoich mieszkańców
b) dla pozostałych mieszkańców Urząd Gminy Kartuzy
2) Na obszarze sołectw gminy- sołtysi
§6
Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty
w wysokości 10%
§7
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/457/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
od posiadania psów na 2010 r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty w Gminie Kartuzy.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Kartuzy
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach
Jerzy Pobłocki
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UCHWAŁA Nr XLV/267/10
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r.,Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675/, art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620/Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r./M.P. Nr 55, poz. 755/Rada Miejska w
Kwidzynie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego – 6,92 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w
wodę ludności i zbiorowego odprowadzania ścieków – 0,01% wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
b) pozostałych - 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 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.
§2
Traci moc uchwała Nr XXXIV/206/09 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

3113
UCHWAŁA Nr XLV/268/10
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223,

poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z
2010r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675/, art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620/, Obwieszczenie Ministra Finansów1) z dnia 30
lipca 2010r w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011r./M.P. Nr 55, poz. 755/i
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października
2010r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r/M.P. Nr 75, poz. 950/Rada
Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:
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§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –. 610,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –. 844,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton –. 1.030,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 23
tony:
- aa) o liczbie osi – dwie –. 1.090,00 zł
- ab) o liczbie osi – trzy –. 1.570,00 zł
- ac) o liczbie osi – cztery i więcej -. 1.464,00 zł
b) równej lub wyższej niż 23 tony:
- ba) o liczbie osi – dwie -. 2.456,00 zł
- bb) o liczbie osi – trzy –. 1.540,00 zł
- bc) o liczbie osi – cztery i więcej -. 2.060,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z systemem zawieszenia
osi jezdnych innym niż pneumatyczne lub uznane za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 23
tony:
- aa) o liczbie osi – dwie-. 1.466,00 zł
- ab) o liczbie osi – trzy –. 1.816,00 zł
- ac) o liczbie osi – cztery i więcej -. 1.640,00 zł
b) równej lub wyższej niż 23 tony:
- ba) o liczbie osi – dwie -. 2.456,00 zł
- bb) o liczbie osi – trzy –. 1.848,00 zł
- bc) o liczbie osi – cztery i więcej -. 2.770,00 zł
4) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony a mniejszej niż 12 ton –. 1.686,00
zł
5) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- aa) o liczbie osi – dwie –. 1.656,00 zł
- ab) o liczbie osi – trzy -. 1.464,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- ba) o liczbie osi – dwie –. 1.656,00 zł
- bb) o liczbie osi – trzy –. 1.980,00 zł
6) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą z systemem zawieszenia osi jezdnych
innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- aa) o liczbie osi – dwie –. 2.142,00 zł

- ab) o liczbie osi - trzy -. 2.020,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- ba) o liczbie osi – dwie –. 2.268,00 zł
- bb) o liczbie osi – trzy –. 2.772,00 zł
7) od przyczep i naczep, 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 –. 246,00 zł
8) o d p r z y c z e p l u b n a c z e p z z a w i e s z e n i e m
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- aa) o liczbie osi – jedna-. 374,00 zł
- ab) o liczbie osi – dwie -. 996,00 zł
- ac) o liczbie osi – trzy -. 796,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- ba) o liczbie osi – jedna -. 2.110,00 zł
- bb) o liczbie osi – dwie –. 1.346,00 zł
- bc) o liczbie osi – trzy –. 1.112,00 zł
9) od przyczep lub naczep z systemem zawieszenia
osi jezdnych innym niż pneumatyczne lub uznane
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- aa) o liczbie osi – jedna –. 658,00 zł
- ab) o liczbie osi – dwie -. 1.512,00 zł
- ac) o liczbie osi – trzy -. 1.104,00 zł
b) powyżej 36 ton:
- ba) o liczbie osi – jedna -. 2.110,00 zł
- bb) o liczbie osi –dwie –. 1.990,00 zł
- bc) o liczbie osi –trzy –. 1.502,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc –. 788,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –. 1.688,00 zł
§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/207/09
z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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UCHWAŁA Nr 481/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na
obszarze gminy Nowy Staw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76, poz. 960) - RADA
MIEJSKA w NOWYM STAWIE uchwala, co następuje:

§1
Ustala się cenę skupu żyta, jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nowy Staw w
2011 roku w wysokości 36,57 zł za jeden kwintal.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3115
UCHWAŁA Nr 482/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi
zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) - RADA MIEJSKA w
NOWYM STAWIE uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości
nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w następującej wysokości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części powierzchni
użytkowej - 0,66 zł od 1 m2
2. od pozostałych budynków lub ich części powierzchni
użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 7,03 zł od 1 m2
3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od 1 m2
4. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł od 1 ha
§2
Stawki podatku od nieruchomości związanych z pro-

wadzoną działalnością gospodarczą określa się w wysokości:
1. od budynków lub ich części oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od powierzchni użytkowej - 20,00 zł od
1 m2
2. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od powierzchni
użytkowej - 9,82 zł od 1 m2
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od powierzchni użytkowej 4,27 zł od 1 m2
4. od budowli - 2% ich wartości
5. od powierzchni gruntów związanych z działalnością
gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,79 zł od 1 m2
§3
Traci moc Uchwała Nr 349/2009 Rady Miejskiej w
Nowym Stawie z dnia 26 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
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UCHWAŁA Nr 483/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z
późniejszymi zmianami) - RADA MIEJSKA w NOWYM
STAWIE uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. grunty pod wysypiskiem odpadów stałych;
2. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) z wyjątkiem
zajętych na działalność gospodarczą;
3. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
prowadzoną działalność w zakresie kultury fizycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 19 stycznia 1996r. o
Kulturze Fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675
z późniejszymi zmianami) z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą;
4. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24

sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.
U. Dz 2002r. Nr 147, poz. 1229) z wyjątkiem zajętych
na działalność gospodarczą;
5. budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, z
wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
6. sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno
– podciśnieniowej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą, w tym przepompownie i przyłącza.
§2
Traci moc uchwała Nr 350/2009 Rady Miejskiej w
Nowym Stawie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Stawu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3117
UCHWAŁA Nr 484/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001
r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19,
pkt 1, lit. f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz.
U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami.) w związku z
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010
r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011 roku (M.P.
Nr 55, poz. 755) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 50,00 zł za każdego psa.
§2
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania
do dnia 31 marca każdego roku na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.

§3
Zarządza się w gminie Nowy Staw pobór opłaty od
posiadania psów w drodze inkasa przez Sołtysów i inkasentów.
§4
Ustala się dla Sołtysów i inkasentów w gminie Nowy
Staw wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od
sumy pobranej opłaty.
§5
Traci moc Uchwała Nr 351/2009 Rady Miejskiej w
Nowym Stawie z dnia 26 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
oraz poboru opłaty i wysokości wynagrodzenia należnego za pobór.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski
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UCHWAŁA Nr 485/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
(M.P. Nr 75, poz. 950) i Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. Nr 55 poz. 755) Rada Miejska w Nowym Stawie
uchwala, co następuje:

4.

5.

§1
Określa się wysokość podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 709,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.181,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.417,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z
zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
a) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 13 ton 2.316,00 zł
- od 13 ton do poniżej 14 ton 2.323,00 zł
- od 14 ton do poniżej 15 ton 2.326,00 zł
- od 15 ton 2.332,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- od 12 ton do poniżej 17 ton 2.321,00 zł
- od 17 ton do poniżej 19 ton 2.328,00 zł
- od 19 ton do poniżej 21 ton 2.335,00 zł
- od 21 ton do poniżej 23 ton 2.348,00 zł
- od 23 ton do poniżej 25 ton 2.374,00 zł
- od 25 ton 2.385,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej
- od 12 ton do poniżej 25 ton 2.418,00 zł
- od 25 ton do poniżej 27 ton 2.431,00 zł
- od 27 ton do poniżej 29 ton 2.458,00 zł
- od 29 ton do poniżej 31 ton 2.044,00 zł
- od 31 ton 2.044,00 zł
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych
a) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 13 ton 2.326,00 zł
- od 13 ton do poniżej 14 ton 2.329,00 zł
- od 14 ton do poniżej 15 ton 2.335,00 zł
- od 15 ton 2.317,00 zł
b) o liczbie osi trzy
- od 12 ton do poniżej 17 ton 2.329,00 zł
- od 17 ton do poniżej 19 ton 2.348,00 zł
- od 19 ton do poniżej 21 ton 2.426,00 zł
- od 21 ton do poniżej 23 ton 2.464,00 zł
- od 23 ton do poniżej 25 ton 2.025,00 zł
- od 25 ton 2.025,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej

6.

7.

8.

- od 12 ton do poniżej 25 ton 2.444,00 zł
- od 25 ton do poniżej 27 ton 2.476,00 zł
- od 27 ton do poniżej 29 ton 2.126,00 zł
- od 29 ton do poniżej 31 ton 2.858,00 zł
- od 31 ton 2.858,00 zł
Od ciągników siodłowych lub balastowych o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 833,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 994,00 zł
c) od 9 ton, do poniżej 12 ton 1.113,00 zł
O d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne:
a) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.509,00 zł
- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.702,00 zł
- od 25 ton do poniżej 31 ton 1.766,00 zł
- od 31 ton 2.197,00 zł
b) o liczbie osi trzy i więcej
- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.209,00 zł
- powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.334,00 zł
- od 40 ton 2.832,00 zł
O d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych:
a) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.683,00 zł
- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.812,00 zł
- od 25 ton do 36 ton włącznie 2.133,00 zł
- powyżej 36 ton 2.394,00 zł
b) o liczbie osi trzy i więcej
- od 12 ton do 36 ton włącznie 2.209,00 zł
- powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 2.215,00 zł
- od 40 ton 2.858,00 zł
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 1.417,00 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem
osi jezdnych pneumatycznym lub uznanym za
równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) o liczbie osi jedna
- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.343,00 zł
- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.374,00 zł
- od 25 ton 1.438,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 28 ton 1.503,00 zł
- od 28 ton do poniżej 33 ton 1.631,00 zł
- od 33 ton do poniżej 38 ton 1.695,00 zł
- od 38 ton 2.069,00 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej
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- od 12 ton do 36 ton 1.747,00 zł
- powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1.791,00 zł
- od 38 ton 2.095,00 zł
9. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) o liczbie osi jedna
- od 12 ton do poniżej 18 ton 1.374,00 zł
- od 18 ton do poniżej 25 ton 1.438,00 zł
- od 25 ton 1.503,00 zł
b) o liczbie osi dwie
- od 12 ton do poniżej 28 ton 1.472,00 zł
- od 28 ton do poniżej 33 ton 1.747,00 zł
- od 33 ton do 36 ton 1.747,00 zł
- powyżej 36 ton do poniżej 38 ton 1.791,00 zł
- od 38 ton 2.185,00 zł
c) o liczbie osi trzy i więcej
- od 12 ton do poniżej 38 ton 1.695,00 zł

- od 38 ton 2.133,00 zł
10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 30 miejsc 1.747,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.944,00 zł
§2
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 352/2009 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych
na rok 2010.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Stawu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3119
UCHWAŁA Nr 486/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr
95, poz. 613 ze zmianami) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stawek górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755 z 2010 r.) Rada Miejska w
Nowym Stawie uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od środków transportowych
pojazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób
niepełnosprawnych i dzieci do szkół.

§2
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Stawie
Nr 262/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie
zwolnień w podatku od środków transportowych
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Stawu.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar Kalinowski

3120
UCHWAŁA Nr LI/289/2010
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 105, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)Rada Miejska
w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Prabuty:
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1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni:
4,15 zł
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,41 zł
d) pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,20 zł
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,67
zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie miasta Prabuty od 1 m2 powierzchni
użytkowej: 20,50 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie gminy Prabuty z wyłączeniem terenu
miasta od 1 m2 powierzchni użytkowej: 19,50 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 9,82 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1
m2 powierzchni użytkowej: 4,27 zł
f) gospodarczych służących do celów bytowych od 1
m2 powierzchni użytkowej: 4,53 zł
g) garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej: 7,06 zł
3) Od budowli: 2% ich wartości
§2
Traci moc uchwała nr XXXIX/223/2009 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

3121
UCHWAŁA Nr LI/290/2010
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i
Gminy Prabuty na 2011 rok
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2006
r. Nr 136, poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 259, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008
r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 56, poz.
458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142, Nr 28, poz. 146, Nr 105, poz. 675) Rada Miejska w
Prabutach uchwala, co następuje:

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącego podstawą naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy
Prabuty na 2011 rok do kwoty: 31,994 zł za 1kwintal
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
§3
Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157
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3122
UCHWAŁA Nr L/437/2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055; Nr 116, poz. 1203; 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; Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz. 675), art. 5 ust.
1 i ust. 3 i art. 20 ust 1. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz.
U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; zmiana z 2010r. Dz. U. Nr 96,
poz. 620) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii
Komisji Polityki Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala, co następuje:

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,51 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,57 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1
m2 powierzchni użytkowej – 4,16 zł
e) gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na niezarobkowe cele bytowe gospodarstwa domowego
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,05 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej – 6,88 zł
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§1

§2

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
– 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni – 0,39 zł
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,62
zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/327/2009 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Tczewa.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Uchwała podlega również opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

3123
UCHWAŁA Nr L/438/2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; zmiany z
2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr
80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr
175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.
1337 i z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r.

Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 10 i art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. Nr
95, poz. 613; zmiana z 2010r. Dz. U. Nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki
Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej uchwala,
co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 740 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 885 zł,
od samochodów ciężarowych, o liczbie osi – dwie
i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne oraz
dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 25 ton włącznie
1.600 zł,
b) wyższej niż 25 ton 2.570 zł,
od samochodów ciężarowych, o liczbie osi – dwie i
więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
oraz dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 25 ton włącznie
2.115 zł,
b) wyższej niż 25 ton 2.760 zł,
o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.190 zł,
o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o liczbie osi – dwie i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne oraz dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.910 zł,
b) wyższej niż 36 ton 2.310 zł,
o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, o liczbie osi – dwie i więcej z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych oraz dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
2.140 zł,
b) wyższej niż 36 ton 2.775 zł,
od przyczep lub 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 860 zł,
od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, bez względu na liczbę

osi w każdym rodzaju zawieszenia, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą pojazdów:
a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie
1.635 zł,
b) wyższą niż 36 ton 2.120 zł,
9. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 760 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.525 zł.
§2
Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1 i 9 posiadających katalizatory lub spełniających wymogi norm w
zakresie ochrony środowiska EURO I, EURO II, EURO III
lub EURO IV, udokumentowane świadectwem homologacji producenta, stawki podatku zmniejsza się i określa
w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 340 zł,
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 630 zł,
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 770 zł,
b) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc 650 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.410 zł.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta.
§4
Traci moc uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie miasta Tczewa.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Uchwała podlega również opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym PANORAMA MIASTA.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

3124
UCHWAŁA Nr L/833/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr153 poz.
1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.
U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007
r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.

U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z
2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675)
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr
95 poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. z dnia 25 października 2010r., Nr 75, poz. 950) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Nr 55, poz. 755). Rada Miejska w Żukowie uchwala, co
następuje:

Masa całkowita

powyżej3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
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§1

Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żukowo
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Stawka w złotych
Rok produkcji do 1991 włącznie Rok produkcji po 1991
659,00
956,00
1.072,00

605,00
913,00
1.020,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :
Dopuszczalna masa
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inny system
całkowita w tonach
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
zawieszenia
równoważne
osijezdnych
Nie mniej
Mniej niż
niż
Dwie osie
12
13
1.741,00
1.880,00
13
14
1.752,00
1.890,00
14
15
1.763,00
1.911,00
15
1.784,00
1.922,00
Trzy osie
12
17
2.273,00
2.347,00
17
19
2.283,00
2.358,00
19
21
2.315,00
2.368,00
21
23
2.336,00
2.378,00
23
25
2.347,00
2.390,00
25
2.368,00
2.400,00
Cztery osie i więcej
12
25
2.347,00
2.421,00
25
27
2.358,00
2.432,00
27
29
2.378,00
2.442,00
29
31
2.421,00
2.739,00
31
2.432,00
2.739,00
3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Stawka w złotych
Masa całkowita
Rok produkcji do 1991 włącznie Rok produkcji po 1991
Od 3,5 tony i poniżej 12 ton
764,00
659,00

4. od ciągników siodłowych lub 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
Stawka w złotych
zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy +
Oś jezdna (osie jezdne)
inny system
naczepa,ciągnik balastowy + przyczepa(w
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
tonach)
lub zawieszeniem uznanym za
jezdnych
równoważne
Nie mniej niż
Mniej niż
Dwie osie
12
18
1.020,00
1.040,00
18
25
1.040,00
1.052,00
25
31
1.052,00
1.115,00
31
36
1.848,00
2.114,00
36
1.858,00
2.114,00

Dziennik Urzędowy
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Trzy osie
12
40

40

1.848,00
2.092,00

2.092,00
2.739,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton : 532,00 zł .
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą
równą lub wyższą 12 ton :
Liczba osi i dopuszczalna masa
Stawka w złotych
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
Oś jezdna (osie jezdne) z
Inny system
siodłowy + naczepa,
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszenia osi
ciągnik balastowy + przyczepa
zawieszeniem uznanym za
jezdnych
(w tonach)
równoważne
Nie mniej niż
Mniej niż
Jedna oś
12
18
977,00
1.020,00
18
25
1.020,00
1.072,00
25
1.072,00
1.126,00
Dwie osie
12
28
1.072,00
1.126,00
28
33
1.126,00
1.189,00
33
36
1.136,00
1.572,00
36
38
1.157,00
1.582,00
38
1.391,00
2.060,00
Trzy osie
12
36
1.157,00
1.274,00
36
38
1.221,00
1.338,00
38
1.274,00
1.550,00
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Ilość miejsc

mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka w złotych
Rok produkcjido 1991 włącznie Rok produkcji
po 1991
1.348,00
1.243,00
1.731,00
1.614,00

§2

§3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/635/2009 Rady Miejskiej
w Żukowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr L/835/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146
i Nr 106, poz. 675), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada
Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1

2.

3.

na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 3.000 m2.
Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
liczony jest:
1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło zajęcie budynku lub
jego części na prowadzenie działalności gospodarczej – w odniesieniu do budynków objętych
obowiązkiem podatkowym w dniu ich zajęcia na
prowadzenie działalności gospodarczej;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych - w odniesieniu do budynków, od których
obowiązek podatkowy powstał po dniu ich zajęcia
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa budynków
lub ich części po raz pierwszy zajęta na prowadzenie
działalności gospodarczej wynosi mniej niż 50 m2.
Za budynki lub ich części po raz pierwszy zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu
niniejszej uchwały uważa się budynki lub ich części,
które nie były wcześniej wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej lub związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku zaprzestania wykorzystywania
budynków lub ich części do prowadzenia działalności
gospodarczej przed upływem okresu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, zwolnienie przysługuje do końca
miesiąca, w którym budynki lub ich części przestały być
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na:
a) działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr
13, poz. 123, z późn. zm.),
b) działalność z zakresu kultury fizycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.),
c) ochronę przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) z
wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006
r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) z wyjątkiem przyłączy
kanalizacyjnych i przyłączy wodociągowych, o których
mowa w art. 2 pkt 5 i pkt 6 tej ustawy;
3) grunty nie stanowiące dróg publicznych, oznaczone
w ewidencji gruntów symbolem dr.

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2, stanowią pomoc
de minimis.
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, będzie
udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia
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. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.).

§2

§4

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, z
zastrzeżeniem postanowień § 3:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia
usług szewskich;
2) budynki lub ich części, które zostały po raz pierwszy
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej po
dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, na okres:
a) 12 miesięcy kalendarzowych – jeżeli powierzchnia użytkowa tych budynków lub ich części
zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej
wynosi od 50 m2 do 500 m2 włącznie,
b) 24 miesięcy kalendarzowych – jeżeli powierzchnia użytkowa tych budynków lub ich części
zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej
wynosi od powyżej 500 m2 do 3.000 m2 włącznie,
c) 36 miesięcy kalendarzowych – jeżeli powierzchnia użytkowa tych budynków lub ich części zajęta

1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Gminy
Żukowo:
1) zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa w
§ 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.
zm.);
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz.
311) na formularzu stanowiącycm załącznik do tego
rozporządzenia.
2. W okresie korzystania ze zwolnienia zaświadczenia
albo oświadczenie a także informacje, o których mowa
w ust. 1, należy przedkładać w terminie do 15 stycznia
każdego roku korzystania ze zwolnienia.

4.

5.

§3

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3125, 3126

— 16659 —

§5
1. Traci moc uchwała Nr XXIV/436/2008 Rady Miejskiej
w Żukowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Żukowo, z zastrzeżeniem ust. 2,
2. Podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia
od podatku od nieruchomości na podstawie §
1 pkt 3, 4 lub 5 uchwały Nr XXIV/436/2008 Rady
Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r.
zachowują prawo do tego zwolnienia aż do upływu
okresu zwolnienia wynikającego z tej uchwały

pod warunkiem przedłożenia Burmistrzowi Gminy
Żukowo dokumentów, o których mowa w § 4 niniejszej
uchwały.
§6
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

3126
UCHWAŁA Nr L/836/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od

nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Zukowie
Wojciech Kankowski
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Załącznik
do uchwały nr L/836/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr ewidencyjny podatnika

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Burmistrz

Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):








1. Deklaracja roczna
3. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

__-____

4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

5. Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku (miesiąc - rok)

__-____

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):





1. Właściciel



2. Współwłaściciel

5. Użytkownik wieczysty
7. Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)





3. Posiadacz samoistny



4. Współposiadacz samoistny

6. Współużytkownik wieczysty
8. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba prawna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba fizyczna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

12. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
14. Imię ojca

13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

15. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
16. Kraj
19. Gmina
23. Miejscowość

17. Województwo

18. Powiat

20. Ulica

21. Nr domu
24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

DN-1
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
1)

Jeżeli występuje więcej niż jeden przedmiot opodatkowania w poz. 26 – 30 należy wpisać „WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA” i dołączyć załącznik DN-Z, w którym zostaną
wykazane poszczególne dane. Jednocześnie w poz. 79 należy podać liczbę załączników
26. Miejsce (adres) położenia przedmiotu opodatkowania 1)
27. Numer działki 1)

28. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 1)

29. Data powstania obowiązku podatkowego1)

30. Data dokonania zmian1)

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania
w m2(ha) z dokładnością
do 1 m2
1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

31.

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 2)

34.

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

37.

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

gr

32.

,

m2

,

,

ha

,

38.

m2

gr

36.

35.

,

zł,
33.

39.

,

,

Stawka podatku

Kwota podatku

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania
w m2

zł,
1. Budynki mieszkalne - ogółem

40.

41.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

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

43.

- powyżej 2,20 m

44.

gr

zł,
42.

,

m2

m2
2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej - ogółem:
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
w tym
kondygnacji
- powyżej 2,20 m
o wysokości:

45.

46.

47.

,

m2

,

48.
m2
49.
m2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

50.

51.
m2

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

53.

- powyżej 2,20 m

54.

52.

,

,

m2

m2
4. Zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - ogółem
w tym
kondygnacji
o wysokości:

55.

56.
m2

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

58.

- powyżej 2,20 m

59.

57.

,

,

m2

m2
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - ogółem

60.

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

63.

- powyżej 2,20 m

64.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

61.

m2
m2

m2
2)

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

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

Podstawa
opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

1. Budowle

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

65.

66.

,

zł

gr

67.

%

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
)
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami – art. 63 § 1) ***

68.
zł

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
3)
Jeżeli występuje więcej niż jeden przedmiot opodatkowania zwolniony w poz. 69 – 73 należy wpisać „WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA” i dołączyć załącznik DN-Z, w
którym zostaną wykazane poszczególne dane. Jednocześnie w poz. 79 należy podać liczbę załączników
3)
69. Miejsce (adres) położenia przedmiotu opodatkowania

70. Numer działki 3)

71. Numer działki 3)
3)

3)

72. Data powstania obowiązku podatkowego

73. Data powstania obowiązku podatkowego

Podstawa opodatkowania
Tytuł prawny zwolnienia

74.

Grunty
(powierzchnia)
75.

Budynki lub ich części
(powierzchnia
użytkowa)
76.

Budowle
(wartość w zł)
77.

Kwota zwolnienia
(w pełnych złotych)
78.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
79. Liczba załączników DN-Z

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
80. Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację

81. Podpis i pieczęć podatnika / osób uprawnionych do reprezentowania
4)
podatnika

82. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

83. Telefon kontaktowy

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
84. Uwagi organu podatkowego

85. Data (dzień - miesiąc - rok)

86. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.)
4)

Niepotrzebne skreślić.

DN-1
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Adres nieruchomości

Nr działki

Nr KW
i nazwa sądu

Data dokonania
zmian

Powierzchnia gruntu
2
wm





Powierzchnia
użytkowa budynków
lub ich części w m2 *










Wartość budowli
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
w PLN



3. Numer załącznika
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* należy podać sumę : 50% powierzchni kondygnacji o wysokości 1,40m-2,20m i 100% powierzchni kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

Podpis i pieczęć podatnika / osób upoważnionych do reprezentowania podatnika

Forma władania

Data powstania
obowiązku
podatkowego

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

2. Nr ewidencyjny podatnika

OGÓŁEM POWIERZCHNIA / WARTOŚĆ BUDOWLI

Lp.

pieczęć nagłówkowa podatnika

______________________________

DN-Z

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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3127
UCHWAŁA Nr L/837/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm. 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, Nr 237, poz.
1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzór formularza deklaracji na podatek
rolny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3127

— 16665 —

Załącznik
do uchwały nr L/837/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr ewidencyjny podatnika

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Burmistrz

Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):








1. Deklaracja roczna
3. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

__-____

4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

5. Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku (miesiąc - rok)

__-____

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):





1. Właściciel



2. Współwłaściciel

5. Użytkownik wieczysty
7. Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)





3. Posiadacz samoistny



4. Współposiadacz samoistny

6. Współużytkownik wieczysty
8. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba prawna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba fizyczna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

12. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
14. Imię ojca

13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

15. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
16. Kraj
19. Gmina
23. Miejscowość

17. Województwo

18. Powiat

20. Ulica

21. Nr domu
24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta

DR-1
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POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
26. Położenie gruntów (obręb)

27. Numer działki / działek

28. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

29. Data nabycia / wydzierżawienia / sprzedaży gruntów /
dokonania zmiany (niepotrzebne skreślić)

30. Od kogo nabyto / wydzierżawiono grunt (niepotrzebne skreślić)

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Stawka podatku rolnego:

31.

(zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym stawka podatku wynosi:
dla gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
dla gruntów niestanowiących gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta)

Klasy użytków
wynikające z
ewidencji gruntow

Powierzchnia w hektarach
fizycznych
(należy podać z dokładnością do
czterech miejsc po przecinku)

1

2

Przelicznik

,
zł
Wymiar podatku rolnego w zł

Powierzchnia w hektarach
przeliczeniowych
(kol. 2 x kol. 3)

3

4

( w przypadku gospodarstw
rolnych: kol. 4 x stawka podatku;
 w przypadku gruntów
niestanowiących gospodarstw
rolnych: kol. 2 x stawka podatku)
5

E.2. Grunty orne (R)
I

32.

II

35.

III a

38.

III b

41.

IV a

44.

IV b

47.

V

50.

VI

52.

VIz

54.

1,80

33.

,

1,65

36.

,

1,50

39.

,

1,25

42.

,

1,00

45.

,

0,75

48.

,

0,30

51.

,

0,15

53.

,

1,60

56.

,

1,35

59.

,

1,15

62.

,

0,70

65.

,

0,20

68.

,

0,15

70.

,

1,80

73.

,

1,65

76.

,

1,50

79.

,

1,25

82.

,

1,00

85.

,

0,75

88.

,

0,30

91.

,

0,15

93.

,

1,80

96.

,

1,65

99.

,

1,50

102.

,

1,25

105.

,

1,00

108.

,

0,75

111.

0,30

114.

0,15

117.

,

,
,
,
,
,
,

34.

,

37.

,

40.

,

43.

,

46.

,

49.

,

57.

,

60.

,

63.

,

66.

,

74.

,

77.

,

80.

,

83.

,

86.

,

89.

,

97.

,

100.

,

103.

,

106.

,

109.

,

112.

,

115.

,

,
,

,

E.3. Łąki i pastwiska (Ł, Ps)
I

55.

II

58.

III

61.

IV

64.

V

67.

VI

69.

VIz

71.

,
,
,
,
,
,

,

E.4. Sady (S-R, S-Ł, S-Ps)
I

72.

II

75.

III / IIIa

78.

IIIb

81.

IV / IVa

84.

IVb

87.

V

90.

VI

92.

VIz

94.

,
,
,
,
,
,
,
,

,

E.5. Grunty rolne zabudowane – grunty orne (B-R)

DR-1

I

95.

II

98.

III a

101.

III b

104.

IV a

107.

IV b

110.

V

113.

VI

116.

VIz

119.
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,
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,
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E.6. Grunty rolne zabudowane – łąki i pastwiska (B-Ł, B-Ps)
I

122.

II

125.

III

128.

IV

131.

V

134.

VI

136.

VIz

138.

,

1,60

123.

,

1,35

126.

,

1,15

129.

,

0,70

132.

,

0,20

135.

,

0,15

137.

,
,
,
,

124.

,

127.

,

130.

,

133.

,

,
,

,

E.7. Grunty pod stawami (Wsr)
a) Zarybionymi łososiem,
trocią, głowacicą, palią i
pstrągiem

139.

b) Zarybione innymi
gatunkami ryb niż w poz.
a)

142.

c) grunty pod stawami
niezarybionymi

145.

140.

141.

1,00

,

,
143.

144.

0,20

,

,
146.

147.

148.

,

,

E.8. Rowy (W)
Rowy

149.

150.

,

,

E.9. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lz)
Grunty zadrzewione i
zakrzewione na
użytkach rolnych (Lz)

Razem

151.

,
153.

152.

154.

,

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z
)
2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami – art. 63 § 1) ***

155.
zł

G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
Rodzaje i klasy
gruntów
podlegających
zwolnieniu
156.

Powierzchnia w hektarach
fizycznych
157.

Tytuł prawny zwolnienia
158.

H. ULGI W PODATKU ROLNYM
1. z tytułu nabycia lub objęcia w
zagospodarowanie gruntów

159.

160.

2. inwestycyjne
161.

3. inne
162.

Razem:

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
163. Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację

164. Podpis i pieczęć podatnika / osób uprawnionych do reprezentowania
1)
podatnika

165. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

166. Telefon kontaktowy

DR-1
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J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
167. Uwagi organu podatkowego

168. Data (dzień - miesiąc - rok)

169. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.)
1)

Niepotrzebne skreślić.
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3128
UCHWAŁA Nr L/838/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002
r. Nr 200, poz. 1682 ze zm. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z
2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.
1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z
2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010
r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co
następuje:

§1
Określa się wzór formularza deklaracji na podatek
leśny zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3128

— 16669 —

Załącznik
do uchwały nr L/838/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 października 2010 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr ewidencyjny podatnika

DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
3. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Burmistrz

Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):





1. Deklaracja roczna
3. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego




2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

__-____

4. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

5. Powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku (miesiąc - rok)

__-____

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):







1. Właściciel





2. Współwłaściciel

5. Użytkownik wieczysty
7. Posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)



3. Posiadacz samoistny

4. Współposiadacz samoistny

6. Współużytkownik wieczysty
8. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

D. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba prawna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba fizyczna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

12. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD

Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
14. Imię ojca

13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

15. Imię matki

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

19. Gmina

23. Miejscowość

17. Województwo

18. Powiat

20. Ulica

21. Nr domu

24. Kod pocztowy

22. Nr lokalu

25. Poczta
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E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU OD PODATKU LEŚNEGO
26. Położenie lasu (obręb)

27. Numer działki / działek

28. Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

29. Data nabycia / wydzierżawienia / sprzedaży lasu /
dokonania zmiany (niepotrzebne skreślić)

30. Od kogo nabyto / wydzierżawiono las (niepotrzebne skreślić)

E.1. POWIERZCHNIA LASÓW
Powierzchnia
w ha
Rodzaj gruntów leśnych

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

Stawka podatku

(należy podać z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
31.

Kwota podatku
zł,

gr

32.

zł,

,

,
35.

34.

,
36.

,

,
38.

37.

gr

33.

,
39.

,

,

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
)
Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami – art. 63 § 1) ***

40.
zł

G. ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM
Rodzaj gruntów leśnych
podlegających zwolnieniu
41.

Powierzchnia w ha

Podstawa prawna zwolnienia

42.

43.

G.1. POWIERZCHNIA LASÓW W WIEKU DO 40 LAT
Powierzchnia
w ha

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

44.
46.
48.

Wiek lasu

,
,

45.

................. lat
47.

................. lat
49.

,

................. lat

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
50. Imię i nazwisko osoby wypełniającej deklarację

51. Podpis i pieczęć podatnika / osób uprawnionych do reprezentowania podatnika

52. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

53. Telefon kontaktowy

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
54. Uwagi organu podatkowego

55. Data (dzień - miesiąc - rok)

56. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954
z późn. zm.)

DL-1

2/2

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3128, 3129, 3130

— 16671 —
3129
UCHWAŁA Nr XLIV/340/2010
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr
52 poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 Nr 28,
poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, Nr 675) i art. 15 oraz art. 19
pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Kolbudy
uchwala, co następuje:
§1
Uchwałą niniejszą Rada Gminy Kolbudy określa wysokość stawek opłaty targowej.
§2
Opłata targowa na terenie Gminy Kolbudy w 2011 r.
naliczana będzie według następujących stawek dziennych:
1. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub
dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo
ciągnika z przyczepą - 30,00 zł;
2. przy sprzedaży z samochodu osobowego - 21,00 zł;
3. przy sprzedaży z wozu konnego – 9,00 zł;
4. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach,
w których prowadzony jest handel:
- 5,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni
do 2 mb;
- 15,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni
od 2 mb – 10 mb;
- 30,00 zł za zajęcie na potrzeby handlu powierzchni
powyżej 10 mb
z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach
lub częściach budynków.

§3
Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć
dziennie 699,27 zł.
§4
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w
którym dokonywana jest sprzedaż.
§5
Pobór opłaty odbywa się wyłącznie w drodze inkasa
na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Kolbudy nr V/35/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.
§6
Traci moc uchwała Rady Gminy Kolbudy nr XXXII
/260/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty
targowej na 2010 r.
§7
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolbudy.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Grochocki
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992
r.), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3130
UCHWAŁA Nr XLIX/408/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Nowa Wieś
Lęborska na 2011 rok.
Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z
2010 roku Nr 95 poz. 613./, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Obwieszczenia Ministra Finanów z dnia

11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r./M.
P. Nr 67 poz. 872/oraz Obwieszczenia Ministra Finanów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r./M. P. Nr
55 poz. 755/Rada Gminy chwala co następuje:
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§1
Roczne stawki podatku od środków transportowych
wynoszą:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

a/ powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
d/ od 12 ton do poniżej 18 ton
e/ od 18 ton do poniżej 25 ton
f/ od 25 ton do poniżej 29 ton
Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa
Z zawieszeniem pneumatycznym lub
całkowita
równoważne
2 osie:
g/ równa lub wyższa niż 29 2.152,00 zł.
ton
3 osie:
h/ równa lub wyższa niż 29 2.152,00 zł.
ton
4 osie i więcej:
i/ równa lub wyższa niż 29
2.152,00 zł.
ton

682,00 zł.
816,00 zł.
1.132,00 zł.
1.540,00 zł.
1.796,00 zł.
2.162,00 zł.
Z innym systemem
zawieszenia
2.152,00 zł.

2.152,00 zł.

2.610,00 zł.

2) Od ciągnika siodłowego balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 do 9 ton włącznie
1.194,00 zł.
b/ od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1.296,00 zł.
Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa całkowita
Z zawieszeniem pneumatycznym lub
Z innym systemem
dla zespołu pojazdów:
uznanym za równoważne
zawieszenia osi jezdnych
2 osie:
c/ od 12 ton do poniżej 25 ton
1.326,00 zł.
1.326,00 zł.
d/ od 25 ton do poniżej 31 ton
1.600,00 zł.
1.662,00 zł.
e/ od 31 ton do 36 ton włącznie 1.764,00 zł.
2.020,00 zł.
f/ powyżej 36 ton
1.764,00 zł.
2.172,00 zł.
3 osie:
g/ od 12 ton do poniżej 25 ton
1.480,00 zł.
1.968,00 zł.
h/ od 25 ton do poniżej 31 ton
1.600,00 zł.
1.968,00 zł.
i/ od 31 ton do 36 ton włącznie
1.764,00 zł.
1.968,00 zł.
j/ powyżej 36 ton do poniżej 40
1.816,00 zł.
1.968,00 zł.
ton
k/ od 40 ton i wyżej
2.070,00 zł.
2.628,00 zł.
3) od przyczep i naczep / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a/ od 7 do poniżej 12 ton
316,00 zł.
Liczba osi jezdnych
Dopuszczalna masa całkowita Z zawieszeniem pneumatycznym
Z innym systemem
dla zespołu pojazdów:
lub uznanym za równoważne
zawieszenia osi jezdnych
1 oś
b/ od 12 ton do poniżej 25 ton 398,00 zł.
418,00 zł.
c/ od 25 ton do 33 ton
602,00 zł.
694,00 zł.
włacznie
d/ powyżej 33 ton
663,00 zł.
704,00 zł.
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398,00zł.
602,00 zł
754,00 zł.
1.010,00 zł.
1.336,00 zł.

418,00 zł.
694,00 zł.
1.010,00 zł.
1.530,00 zł.
1.938,00 zł.

852,00 zł.
908,00 zł.

1.122,00 zł.
1.326,00 zł.

852,00 zł.

1.274,00 zł.

1.122,00 zł.

1.478,00 zł.

4) Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a/ do 15 miejsc włącznie
724,00 zł.
b/ powyżej 15 do poniżej niż 30 miesc 1.142,00 zł.
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.702,00 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczy ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne, tekst jednolity Dz.U z 2010 r Nr 95, poz.
613 ze zm.)

3131
UCHWAŁA Nr XLIX/409/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska
na 2011 rok
Na podstawie art. 5 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613/, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r./M. P. Nr
55 poz. 755/Rada Gminy uchwala co nsatępuje:

3)

4)

§1
Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m²
powierzchni użytkowej 0,66 zł.,
2) o d b u d y n k ó w l u b i ch c zę ś c i z w i ą z a ny ch z

5)
6)

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej 16,50 zł.,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m²
powierzchni użytkowej 9,82 zł.,
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
4,27 zł.,
od domków letniskowych przeznaczonych na potrzeby
własne od 1 m² powierzchni użytkowej 7,06 zł.,
od garaży będących w posiadaniu osób fizycznych na
potrzeby własne od 1 m² powierzchni użytkowej 6,30
zł.,
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7) od nieuzytkowanych budynków po byłych indywidualnych gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów i rencistów w wieku powyżej
60 lat/wskazany wiek dotyczy obojga małżonków/,
zamieszkująch samodzielnie - stawka nie dotyczy
budynków wykorzystywanych na każdy rodzaj działalności gospodaczej od 1 m² powierzchni użytkowej
0,20 zł.,
8) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działąlności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 3,73
zł.,
9) od budowli - ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych 2%,
10) od powierzchni gruntów:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1
m² powierzchni 0,75 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
4,15 zł.,
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działąlności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,28 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

3132
UCHWAŁA Nr XLIX/410/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnym (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613/
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynków
lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty:
1) p r z e z n a c z o n e w y ł ą c z n i e n a c e l e o ch r o n y
przeciwpożarowej, świetlice wiejskie, sport i kulturę z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność
gospodarczą,
2) budowle lub ich części służące wyłącznie do
oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

3133
UCHWAŁA Nr XLIX/411/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok.
Na podstawie art. 15 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613/, art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami/, Obwieszczenia Ministra
Finanów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r./M. P. Nr
55 poz. 755/Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Opłatę targową pobiera się w wysokości 51,00 zł. za
każdy dzień.
§2
1) Do poboru opłaty targowej upoważnia się sołtysów.
2) Opłatę targową można uiszczać bezpośrednio w kasie
Urzędu Gminy lub u sołtysa.
3) I n k a s e n t o m o p ł a t y t a r g o w e j p r z y s ł u g u j e
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wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej
kwoty.
4) Opłata targowa winna być wpłacona przez inkasentów
do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy do końca
miesiąca w którym pobrana została opłata.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

3134
UCHWAŁA Nr XLIX/412/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok
Na podstawie art. 18a i 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613/, art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 z późniejszymi zmianami/oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalych w
2011 roku/M. P. Nr 55 poz. 755/Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§4
1) Opłata płatna jest z góry bez wezwania w terminie
do 15 marca roku podatkowego lub w ciągu
dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa
podlegającego opłacie u sołtysa danego sołectwa,
na poczcie lub w kasie Urzędu Gminy.
2) Na inkasentów wyznacza się sołtysów.
3) Za pobór opłaty od psów sołtysowi przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej
opłaty.

§1

§5

Ustala się opłatę roczną - 51,00 zł.

Wykoanaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§2

§6

Zwalnia się z opłaty posiadanie pierwszego psa.
§3
Opłatę pobiera się w wysokości połowy stawki okreslonej, w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa podlegającego opłacie po 30 czerwca roku podatkowego.

1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

3135
UCHWAŁA Nr XLIX/413/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 i art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613./, art.
18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142 pooz. 1591 z późniejszymi zmianami/art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami/,
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r./M. P. Nr 55, poz. 755/Uchwały

Nr XXIX/200/2008 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z
dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, która spełnia warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 37 poz. 686/Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Opłątę miejscową pobiera się od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości
Lubowidz.
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§2

§4

Ustala się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień
pobytu:
1) od dzieci i uczącej się młodzieży 1,63 zł.
2) od emerytów i rencistów 1,73 zł.
3) od pozostałych osób 1,97 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
1) Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze
inkasa.
2) Na inkasentów wyznacza się:
a) sołtysów,
b) kierowników i właścicieli ośrodków wczasowych,
c) osoby fizyczne prowadzące wynajem pokoi gościnnych, domków letniskowych i pól namiotowych.
3) Z a i n k a s o o p ł a t y m i e j s c o w e j p r z y s ł u g u j e
wynagrodzenie w wysokości 12% zainkasowanej
kwoty.
4) Opłata miejscowa winna być wpłacona przez
inkasentów do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy,
do końca miesiąca w którym została pobrana.

§5
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/312/2009 Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2009 roku w
sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.
§6
1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie
obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska
Zdzisław Korda

3136
UCHWAŁA Nr XXXIX/225/2010
Rady Gminy Osieczna
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 15, art. 18a, art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art.
18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Osieczna
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m²
powierzchni użytkowej.0,48 zł.
2) o d b u d y n k ó w l u b i ch c zę ś c i z w i ą z a ny ch z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m²
powierzchni użytkowej.14,60 zł.
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m²
powierzchni użytkowej.6,06 zł.
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni
użytkowej.1,96 zł.
5) od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni
użytkowej.7,05 zł.
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej.
4,01 zł.

7) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
8) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni.0,57 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
.4,14 zł.
c) letniskowych od 1 m² powierzchni.0,32 zł.
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²
powierzchni.0,17 zł.
§2
Ustala się wysokość stawek opłaty od posiadania
psów w kwocie:
1) od posiadania jednego psa rocznie.18,00 zł.
2) od posiadania drugiego psa rocznie.28,00 zł.
3) od posiadania trzeciego i każdego następnego psa
rocznie.36,00 zł.
§3
Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez
wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek
Urzędu Gminy w Osiecznej lub u inkasenta. W przypadku, gdy podatnik stał się posiadaczem psa po tym terminie to wówczas wpłaca opłatę w ciągu 1 miesiąca od
daty nabycia psa, jeśli opłaty od niego za dany rok nie
wpłacił poprzedni posiadacz.
§4
Rejestrację psów oraz obliczanie opłaty od ich posiadania w gminie Osieczna prowadzi Referat Finansów.
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§5

§6

Brak treści
1) Ustala się opłatę targową pobieraną od osób
f i z y c z ny ch , o s ó b p r a w ny ch o r a z j e d n o s t e k
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2) Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności
przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie
z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone
przez prowadzącego targowisko.
3) Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
14,00 zł.
4) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
5) Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się pracownika
Urzędu Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osieczna.
§7
Traci moc uchwała Nr XXX/164/2009 Rady Gminy
Osieczna z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie podatków
i opłat lokalnych.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja

3137
UCHWAŁA Nr XXXIX/226/2010
Rady Gminy Osieczna
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śrrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy Osieczna uchwala, co
następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie.529,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie.926,00 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton.1.189,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - dwie.691,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.310,00 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej.737,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie.618,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.264,00 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej.833,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie.618,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.135,00 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej.2.062,00 zł.
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - dwie.1.559,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.632,00 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej.747,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26
ton:
- o liczbie osi – dwie.1.402,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.965,00 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej.1.299,00 zł.
c) od 26 ton do poniżej 29 ton:
- o liczbie osi – dwie.1.402,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.764,00 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej.1.851,00 zł.
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie.1.402,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.764,00 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej. 2.746,00 zł.
4) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton.1.321,00 zł.
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton.1.321,00 zł.
c) od 9 ton i poniżej 12 ton.1.321,00 zł
5) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - dwie.1.321,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.394,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36
ton:
- o liczbie osi - dwie.1.760,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.394,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie.1.760,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.2.148,00 zł.
6) o d c i ą g n i k ó w s i o d ł o w y ch i b a l a s t o w y ch
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przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - dwie.1.321,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.929,00 zł.
b) od 18 ton do poniżej 31 ton:
- o liczbie osi - dwie.2.206,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.929,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 31 ton do poniżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie.2.167,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.929,00 zł.
d) równej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie.2.167,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.929,00 zł.
e) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton:
- o liczbie osi - dwie.2.167,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.929,00 zł.
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie.2.167,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.2.852,00 zł.
7) 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:
- od 7 ton i poniżej 12 ton.331,00 zł.
8) o d p r z y c z e p l u b n a c z e p z z a w i e s z e n i e m
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - jedna.331,00 zł.
- o liczbie osi – dwie.236,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.756,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36
ton:
- o liczbie osi - jedna.357,00 zł.
- o liczbie osi - dwie.1.060,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.756,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna.357,00 zł.

- o liczbie osi - dwie.1.434,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.176,00 zł.
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18
ton:
- o liczbie osi - jedna.331,00 zł.
- o liczbie osi - dwie.347,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.055,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36
ton:
- o liczbie osi - jedna.700,00 zł.
- o liczbie osi - dwie.1.611,00 zł.
- o liczbie osi – trzy.1.055,00 zł.
c) równej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna.627,00 zł.
- o liczbie osi - dwie.1.745,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.597,00 zł.
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna. 627,00 zł.
- o liczbie osi - dwie.1.902,00 zł.
- o liczbie osi - trzy.1.597,00 zł.
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc.1.321,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc.1.586,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osieczna.
§3
Traci moc uchwała Nr XXX/165/2009 Rady Gminy
Osieczna z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja

3138
UCHWAŁA Nr XXXIX/227/2010
Rady Gminy Osieczna
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłacie
od posiadania psów
Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 4, art. 19 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art.
18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Osieczna
uchwala, co następuje:
§1
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budowle związane z zaopatrzeniem w wodę

mieszkańców Gminy Osieczna.
2) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej oraz zajęte pod nie grunty.
3) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności statutowej w zakresie
upowszechniania kultury na wsi.
4) Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie porządku
publicznego.
5) Grunty zajęte pod drogi.
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§2

§4

Zwalnia się od podatku od środków transportowych
autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkoły.

Traci moc uchwała Nr XXX/166/2009 Rady Gminy
Osieczna z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

§3
Brak treści
1) Zwalnia się od opłaty od posiadania psów, posiadanie
psa:
1) nabytego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt,
2) trwale oznaczonego elektronicznym systemem
identyfikacji,
3) poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji.
2) Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie dokumentu
potwierdzającego stan określony w pkt 1.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Osieczna.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bogdan Czaja

3139
UCHWAŁA Nr L/216/2010
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 13e ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2) ) uchwala się, co
następuje;

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Warnke

§1
1. Zwalnia się od podatku rolnego:
1) grunty rolne wykorzystywane wyłącznie na działalność;
a) kulturalną,
b) kultury fizycznej i sportu,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) opieki społecznej.
2) grunty wykorzystywane na potrzeby rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą
g r u n t ó w r o l ny ch z w i ą z a ny ch z p r o wa d zo n ą
działalnością gospodarczą.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ostaszewo.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. w Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

3140
UCHWAŁA Nr L/220/2010
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 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 późn. zm.1) ) w związku z 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.2) ) uchwala się, co
następuje;

§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres trzech
kwartałów 2010 r., stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego na 2011 r., podaną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 r. (M. P. Nr 76, poz. 960), z kwoty 37,64 zł za 1 dt do
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kwoty 36,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Ostaszewo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
r.3)
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Warnke
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. w Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone wDz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
3) N i n i e j s z a u ch wa ł a b y ł a p o p r ze d zo n a u ch wa ł ą n r
XXVII/114/2008 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 6 października
2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celow podatku rolnego na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2008 r. Nr 128, poz. 3068).

3141
UCHWAŁA Nr XLV/322/2010
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 r., zasad jego poboru i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 18 ust.
2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), obwieszczenia M.F.
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.(M.P. Nr
55, poz. 755) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości
w następujący sposób:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,53 zł od 1
m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,96 zł od
1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
2) 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 – 18,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,49 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,32 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków byłych gospodarstw rolnych do których stosuje
się stawkę 3,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty przeznaczone wyłączne na cele
ochrony przeciwpożarowej, świetlice wiejskie, sport
i kulturę, pomoc społeczną, usługi komunalne – z
wyjątkiem części wykorzystanych na działalność
gospodarczą,
2) grunty, budynki i budowle służące lokalizacji ogólnodostępnych stacji telefonicznych (kabiny i półkabiny telefoniczne),
3) grunty, budynki i budowle służące realizacji zadań
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
4) wszelkie budowle wykorzystywane bezpośrednio
na realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska,
ochrony przyrody, gospodarki wodnej, zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku - niezależnie od stanu władania nimi.
§2
Poboru podatków objętych niniejszą uchwałą od osób
fizycznych dokonują inkasenci (sołtysi),którym z tego
tytułu przysługuje prowizja brutto w wysokości 11%
zainkasowanych kwot, płatna w ratach:
1. za pierwsze półrocze w terminie do 15 czerwca roku
podatkowego,
2. za drugie półrocze w terminie do 15 grudnia roku
podatkowego.
§3
Niniejsza uchwała nie narusza uprawnień Wójta do
stosowania indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń na
ogólnych zasadach.
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§4

§6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą od 01.01.2011 roku.

§5

Przewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Józef Różański

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3142
UCHWAŁA Nr XLV/323/2010
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art.
19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55, poz.
755) – Rada Gminy Potęgowo ustala, co następuje:
§1
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej
od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej w następujących wysokościach:
1) za prowadzenie sprzedaży na wyznaczonym placu
targowym – 26 zł dziennie od stanowiska,
2) za prowadzenie sprzedaży (w tym handlu obwoźnego) na pozostałym terenie (pasy drogowe, place,
chodniki przed placówkami handlowymi i gastronomicznymi itp. z wyłączeniem ulicy Darżyńskiej i
Witosa w miejscowości Potęgowo zakaz handlu)

– 29 zł dziennie.
2. Zwalania się od opłaty targowej sprzedaż produktów
pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego lub
działki rolnej.
§2
Wpłaty opłaty targowej dokonuje się w kasie Urzędu
Gminy w Potęgowie.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§4
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Józef Różański

3143
UCHWAŁA Nr XLV/324/2010
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na
2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,Dz.
U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art.
10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z

2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 96,
poz. 620); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11
października 2010 roku w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 (M.P.Nr
75 poz. 950) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. Nr 55 poz. 755),
Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok:
1. od samochodów ciężarowych o których mowa w art.
8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
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1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie 954 zł
3) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton 1142 zł
od samochodów ciężarowych o których mowa w art.
8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:
1) z dwiema osiami jezdnymi:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1152 zł
b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1440
zł
2) z trzema osiami jezdnymi:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1450 zł
b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1814
zł
3) z czterema i więcej osiami jezdnymi:
a) do 29 ton dmc pojazdu
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2256 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2810
zł
b) powyżej 29 ton dmc pojazdu
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2256 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2822
zł
od ciągników siodłowych lub balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1332 zł
od ciągników siodłowych lub balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:
1) do 36 ton bez względu na liczbę osi jezdnych:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1782 zł
b) z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2172
zł
2) powyżej 36 ton:
a) z dwiema osiami jezdnymi:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1782 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2228
zł
b) z trzema osiami jezdnymi i więcej:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2346 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2810
zł
od przyczep lub 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 1142
zł
6. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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:
1) do 36 ton włącznie 1420 zł
2) powyżej 36 ton:
a) z jedną osią jezdną:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 518 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 2172
zł
b) z dwiema osiami jezdnymi:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1564 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1954
zł
c) z trzema osiami jezdnymi i więcej:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1178 zł
- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych 1474
zł
7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc 1332 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1686 zł
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe służące
do:
- dowozu dzieci do placówek oświatowych,
- ochrony przeciwpożarowej,
- świadczenia usług komunalnych,
- dowozu osób niepełnosprawnych,
- z wyjątkiem pojazdów wykorzystanych do działalności
gospodarczej.
§3
Niniejsza uchwała nie narusza uprawnień Wójta do
stosowania indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń na
ogólnych zasadach.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
Przewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Józef Różański

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3144, 3145

— 16683 —
3144
UCHWAŁA Nr XLV/328/2010
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.)
- Rada Gminy Potęgowo uchwala, co następuje:
§1
Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r.(M.P. Nr 76, poz. 960) dla celów
naliczania podatku rolnego w 2011 r. do kwoty 33,88 zł.

§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Józef Różański

3145
UCHWAŁA Nr XXXIV/295/2010
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
w Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, zm. z 2010r. Dz. U. Nr
96, poz. 620 i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969; zmiany z 2006r. Dz. U. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828; z 2007r. Nr 109, poz.
747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z
2009r. Nr 56, poz. 458)z 2010r.,Nr 96 poz. 620 oraz art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; zmiany z 2002r. Dz.
U. Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Dz. U. Nr 245, poz.
1775; Nr 249, poz. 1828; z 2008r. Nr 116, poz. 730 oraz z
2009r. Nr 56, poz. 458 z 2010 Nr 96 poz. 620) Rada Gminy
Sadlinki, uchwala, co następuje:

do niniejszej uchwały,
2. na podatek rolny wg załącznika nr 2 i 5 do niniejszej
uchwały,
3. na podatek leśny wg załącznika nr 3 i 6 do niniejszej
uchwały.

§1

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
r.
Przewodniczący
Rady Gminy Sadlinki
Jan Piskor

Określa się wzory formularzy do składania deklaracji
i informacji:
1. na podatek od nieruchomości wg załącznika nr 1 i 4

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sadlinki.
§3
Traci moc uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy Sadlinki
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
§4

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3145

— 16684 —

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010 z dnia 5 Listopada 2010

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
na rok

DN - 1
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy
Adres

Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
*

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna



2. osoba prawna



4. spółka nie mająca osobowości prawnej



5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel





2. współwłaściciel



5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny



7. posiadacz



4. współposiadacz samoistny



8. współposiadacz





6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa

pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

9. Nazwa

skrócona* / imię ojca, imię matki**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

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

1. deklaracja roczna



2. korekta deklaracji rocznej



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z
Uchwały Rady Gminy Sadlinki
(ogłoszona w Dz. Urzęd.
Województwa Pomorskiego:
z dnia............................
Nr uchwały......................

Kwota podatku w zł,
gr (należy zaokrąglić
do pełnych dziesiątek
groszy)

(w zł, gr)

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

21.

3. pozostałe grunty

27.

22.

23.

25.

26.

28.

29.

m2
24.

ha

D.2POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3145

— 16685 —

1. mieszkalnych - ogółem

30.

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

33.

m2

31.

32.

34.

35.

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

36.

37.

38.

40.

41.

43.

44.

46.

47.

m2

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

m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

39.

m2

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

m22
m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
42.

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

m

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

2

m22
m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
45.

5. pozostałych ogółem

2

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

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle

48.

49.

50.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
51.

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
- Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3145

— 16686 —

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010 z dnia 5 Listopada 2010

DR - 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących
właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub
ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

3. Wójt Gminy
Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

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

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

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

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

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

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

Ogółem

Nie podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu na
hektary
przeliczeniowe

Liczba
hektarów
przeliczeniowych

Stawka z
1 ha
(przeliczeniowego lub
fizycznego
w zł,gr)

Wymiar
podatku
rolnego w
zł,gr

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod
stawami
a) zarybione,
łososiem, trocią,
głowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione
innymi gatunkami
ryb niż w poz. a)
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy

— 16687 —

Poz. 3145

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

— 16688 —

Grunty
zadrzewione i
zakrzaczone
położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem (bez
zwolnień)

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

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy)

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

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

Poz. 3145

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 157

Poz. 3145

— 16689 —

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

DL - 1

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010
z dnia 5 Listopada 2010

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2. Rok

na
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
3. Wójt Gminy
Adres

* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

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

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

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

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

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

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

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu / Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

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

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Powierzchnia w
hektarach
fizycznych

Wyszczególnienie

1

2

Stawka podatku Podatek w zł, gr (0,220 m3 drewna należy zaokrąglić
do pełnych
x cena drewna) w
dziesiątek groszy
zł, gr
(rubr. 2x rubr.3)
3

4

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

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

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

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010 z dnia 5 Listopada 2010

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
na rok

IN - 1

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr121, poz. 844 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części
albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podstawa prawna:
Składający:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy
Adres

Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel



5. użytkownik wieczysty

2. współwłaściciel





6. współużytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny 



7. dzierżawca



4. współposiadacz samoistny 
8. współposiadacz



5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
7. Nazwisko, imiona, data urodzenia
8. Imię ojca, imię matki
9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok



2. korekta uprzednio złożonej informacji



D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych

20.

3. pozostałe grunty

22.

m2
21.

ha
m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem

23.

m2
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w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

24.

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

25.

m2

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

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

26.

m2

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

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
27.

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

m2

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

m2
m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
28.

5. pozostałych ogółem

m2

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

m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

m2

D.3 BUDOWLE
1. budowle

29.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Telefon kontaktowy ...................

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE :
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz.U z 2010r, Nr 95, poz. 613 ze zm.) użyte w ustawie określenia oznaczają :
1) budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2) budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w
rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą chyba, że przedmiot opodatkowania nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów
technicznych;
4) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni
klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a
jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię taką pomija się.
Niedopełnienie obowiązku złożenia wykazu nieruchomości powoduje sankcje określone w art. 54 Kodeksu Karno-Skarbowego, ustawa z dnia 10 września
1999r. (Dz.U. Nr 83, poz.930 ze zm.).
Wszelkich informacji o sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sadlinki pokój nr 15, tel. 055 261-36-59.
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IR - 1

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010 z dnia 5 Listopada 2010

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Na rok

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy
Adres

Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

6. posiadacz bez tytułu
5. użytkownik wieczysty
7. dzierżawca
prawnego
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

4. współposiadacz samoistny
8. współposiadacz

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
8. Imię ojca, imię matki
9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio złożonej informacji

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

Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
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IVb
V
VI
VIz
Sady

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a)
c) grunty pod stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone
położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem

— 16694 —
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Telefon kontaktowy ..............................

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

Poz. 3145
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
informację

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/295/2010 z dnia 5 Listopada 2010

IL - 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Wójt Gminy Sadlinki właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Sadlinki
Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

3. Wójt Gminy
Adres

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel

2. współwłaściciel

3. posiadacz samoistny

4. współposiadacz samoistny

5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz

8. współposiadacz

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu / Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio złożonej informacji
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Powierzchnia w hektarach fizycznych
Wyszczególnienie
1

2

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

4. Razem (w. 1 - 3)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

3146
UCHWAŁA Nr XLIII/378/2010
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchmości, rolny i leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz.
U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr17, poz. 128, Dz. U. z 2005
r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337,
Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138,
poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008
r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz. U. z 2010
r. Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675), art.

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, Dz.
U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz.
1775, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, Dz. U. z 2008 r.
Nr 93, poz. 585, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Dz. U. z
2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463)
Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXII/278/2009
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek
od nieruchmości, rolny i leśny, zmienia się ustalony w
§ 1 pkt 4 załącznik nr 4 do uchwały tj. wzór danych o
zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
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i ustala się nowy wzór formularza ZN-1/B stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Słupsk.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Słupsk
Mirosław Klemiato
Załącznik
do uchwały nr XLIII/378/2010
Rady Gminy Słupsk
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA Nr 79/XI/2010
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 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 późniejszymi
zmianami) 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 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M. P. z dnia 26
października 2010 r. Nr 76, poz. 960)
§1
Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 roku określoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
- obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt

- do kwoty 37,00 zł za 1 dt
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 105/
XII/2009 z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka

3148
UCHWAŁA Nr 81/XI/2010
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania terminów płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w
związku z art. 18 a ust. 1 i art. 19, pkt 1 lit. f oraz pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2011 roku (M. P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów
w wysokości 21 zł od każdego psa.
§2
Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od
ich posiadania w drodze inkasa prowadzą sołtysi gminy
Trąbki Wielkie.
§3
Z tytułu poboru opłaty od posiadania psów przyznaje
się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% pobranej
przez inkasenta opłaty od posiadania psów.

§4
Opłata, o której rnowa w § l płatna jest z góry, bez
wezwania do dnia 31 marca, a w przypadku nabycia psa
po tym terminie, w ciągu 14 dni od momentu, w którym
zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Trąbki Wielkie.
§6
Traci moc Uchwała nr 70/X/2010 Rady Gminy Trąbki
Wielkie z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
zasad ustalania terminów płatności oraz sposobu jej
poboru.
§7
Uchwała wchodzi w życie po, upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka
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UCHWAŁA Nr 82/XI/2010
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz
art. 5 ust. 1 – 2, 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011 (Monitor Polski Nr 55, poz. 755)
§1
1) Stawki podatku od nieruchomości położonych w
Gminie Trąbki Wielkie wynoszą rocznie:
1.1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków na gruntach
objętych eksploatacją kruszywa – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
d) rekreacyjno – wypoczynkowych - 0,41 zł od 1 m2,
e) pod drogami wewnętrznymi – 0,18 zł od 1 m 2
powierzchni,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25
zł od 1 m2,
1.2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, w tym budynków letniskowych –
0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m 2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) garaże - 7,06 zł od 1 m2,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
7,06 zł od 1 m2,
1.3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub
ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. i o ochronie
przeciwpożarowej (t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229),
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr
71/X/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie
podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka

3150
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 6 grudnia 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.
1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz
Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości
wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa pomorskiego przepro-

wadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu 5 grudnia
2010 r.
CZĘŚĆ I
Dane zbiorcze
Rozdział 1
Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.
1. Wybierano łącznie 123 wójtów, burmistrzów i
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prezydentów miast spośród 373 k andydatów
zgłoszonych przez 276 komitetów wyborczych, w tym
w 17 gminach i miastach, w których zarejestrowano
tylko jednego kandydata.
Uprawnionych do głosowania było 1 755 241 osób.
Karty do głosowania wydano 821 059 wyborcom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty
do głosowania) 820 204 wyborców, to jest 46,73%
uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 806 641, to jest 98,35%
ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 13 563, to jest 1,65%
ogólnej liczby głosów oddanych.
Rozdział 2
Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.

1. Wybierano łącznie 38 wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast spośród 76 k andydatów
zgłoszonych przez 71 komitetów wyborczych.
2. Uprawnionych do głosowania było 437 578 osób.
3. Karty do głosowania wydano 177 626 wyborcom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty
do głosowania) 177 590 wyborców, to jest 40,58%
uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 175 846, to jest 99,02%
ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 1 744, to jest 0,98%
ogólnej liczby głosów oddanych.
7. Z powodów określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta, termin ponownego głosowania odroczono do
dnia 19 grudnia 2010 r. w następującej gminie:
1) gm. Lichnowy, powiat malborski
Rozdział 3
Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
1. Wybierano łącznie 123 wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 103 gminach liczących do
20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 103
wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 31 wójtów i burmistrzów;
2) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 16
gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 16
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 5 burmistrzów, prezydentów miast;
3) prezydentów miast w 4 miastach na prawach
powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 4 prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 2 prezydentów miast.
2. Wybrano łącznie 122 wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, z czego:
1) wójtów i burmistrzów w 102 gminach liczących do
20 tys. mieszkańców, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 71
wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 31 wójtów i burmistrzów;

2) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 16
gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 11
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 5 burmistrzów, prezydentów miast;
3) prezydentów miast w 4 miastach na prawach
powiatu, z tego:
a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 2 prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010
r. 2 prezydentów miast.
3. W 38 gminach i miastach, z czego:
1) w 31 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
2) w 5 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
3) w 2 miastach na prawach powiatu,
przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 5
grudnia 2010 r. z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
wymaganej większości ważnie oddanych głosów za
wyborem w głosowaniu przeprowadzonym w dniu
21 listopada 2010 r.
4. W następującej gminie odroczono ponowne
głosowanie do dnia 19 grudnia 2010 r. (art. 4 ust. 4
ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta):
1) gm. Lichnowy, powiat malborski
CZĘŚĆ II
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego
Rozdział 1
Wybory Wójta Gminy Borzytuchom
1. Wy b o r u d o k o n a n o , p o n i e wa ż w w y b o r a ch
spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów
uzyskał CYBA Witold Adam zgłoszony przez KWW
SAMORZĄDNOŚĆ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
222.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 301 wyborców, co stanowi 58,55%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 2
Wybory Burmistrza Bytowa
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
5 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
SYLKA Ryszard Jan zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
19 131.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 9 067 wyborców, co stanowi 47,39%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 3
Wybory Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał KLASA Jan zgłoszony przez KWW „GMINA Z
KLASĄ”.
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
477.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 255 wyborców, co stanowi 50,37%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 4
Wybory Wójta Gminy Kołczygłowy
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KOZŁOWSKI Wacław Aleksander zgłoszony przez
KWW KOŁCZYGŁOWY 2010.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
292.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 058 wyborców, co stanowi 62,52%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 5
Wybory Wójta Gminy Lipnica
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
LEMAŃCZYK Andrzej zgłoszony przez KWW JEDNOŚĆ
I ROZWÓJ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
024.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 719 wyborców, co stanowi 67,57%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 6
Wybory Burmistrza Miastka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
RAMION Roman zgłoszony przez KWW ROMANA
RAMIONA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
15 920.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 7 622 wyborców, co stanowi 47,88%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 7
Wybory Wójta Gminy Parchowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
DOŁĘBSKI Andrzej zgłoszony przez KWW NASZA
GMINA PARCHOWO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
678.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 847 wyborców, co stanowi 68,97%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 8
Wybory Wójta Gminy Studzienice
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał RYŚ Bogdan Marek zgłoszony przez KWW
NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
755.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do

głosowania) 1 696 wyborców, co stanowi 61,56%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 9
Wybory Wójta Gminy Trzebielino
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
CZECHOWSKI Tomasz Mariusz zgłoszony przez KWW
NASZA GMINA TRZEBIELINO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
965.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 472 wyborców, co stanowi 49,65%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 10
Wybory Wójta Gminy Tuchomie
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat LEWI KIEDROWSKI Jerzy Leon zgłoszony
przez KWW WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA uzyskał
wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
107.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 306 wyborców, co stanowi 42,03%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 11
Wybory Burmistrza Miasta Chojnice
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
FINSTER Arseniusz Jerzy zgłoszony przez KWW
ARSENIUSZA FINSTERA PROGRAM 2014.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
31 926.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 15 087 wyborców, co stanowi 47,26%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 12
Wybory Burmistrza Brus
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
OSSOWSKI Witold zgłoszony przez KWW BRUSKIE
FORUM SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 322.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 105 wyborców, co stanowi 59,15%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 13
Wybory Wójta Gminy Chojnice
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
SZCZEPAŃSKI Zbigniew Tadeusz zgłoszony przez
KWW ROZWÓJ GMINY CHOJNICE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
12 929.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 072 wyborców, co stanowi 46,96%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 14
Wybory Burmistrza Czerska

Rozdział 19
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał JANKOWSKI Marek Szczepan zgłoszony przez
KW CZERSKIE FORUM SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
16 325.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 815 wyborców, co stanowi 41,75%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
BURAK Mirosław zgłoszony przez KWW „W JEDNOŚCI
SIŁA”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
341.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 681 wyborców, co stanowi 50,14%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 15
Wybory Wójta Gminy Konarzyny

Rozdział 20
Wybory Wójta Gminy Koczała

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
WARSIŃSKI Jacek Stanisław zgłoszony przez KWW
NASZA ZIEMIA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1
696.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 131 wyborców, co stanowi 66,69%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat DMYTRYSZYN Eugeniusz zgłoszony przez
KWW GMINA KOCZAŁA NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ
uzyskał wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
951.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 334 wyborców, co stanowi 45,21%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 16
Wybory Burmistrza Miasta Człuchowa

Rozdział 21
Wybory Wójta Gminy Przechlewo

1. Wy b o r u d o k o n a n o , p o n i e wa ż w w y b o r a ch
spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów
uzyskał SZYBAJŁO Ryszard zgłoszony przez KW
CZŁUCHOWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
11 894.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 594 wyborców, co stanowi 47,03%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał ŻMUDA TRZEBIATOWSKI Andrzej Tomasz
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY
PRZECHLEWO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
919.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 859 wyborców, co stanowi 58,12%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 17
Wybory Burmistrza Gminy Czarne
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał ZIENIUK Jan zgłoszony przez KWW JANA
ZIENIUKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
367.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 231 wyborców, co stanowi 43,86%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 18
Wybory Wójta Gminy Człuchów
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
MARCINIAK Adam Jan zgłoszony przez KWW
SPOŁECZNE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
956.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 522 wyborców, co stanowi 44,27%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 22
Wybory Wójta Gminy Rzeczenica
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
ZWOLIŃSKI Lech Jan zgłoszony przez KWW „MYŚLIMY
PODOBNIE”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
976.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 819 wyborców, co stanowi 61,12%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 23
Wybory Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
WRÓBEL Janusz zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
20 757.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 9 352 wyborców, co stanowi 45,05%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 24
Wybory Wójta Gminy Cedry Wielkie

Rozdział 29
Wybory Wójta Gminy Suchy Dąb

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat GOLIŃSKI Janusz Stefan zgłoszony przez
KWW LEPSZE JUTRO uzyskał wymaganą liczbę
głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
990.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 977 wyborców, co stanowi 39,62%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskała KAMIŃSKA Barbara Łucja zgłoszona przez
KWW SAMORZĄDNA GMINA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
172.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 196 wyborców, co stanowi 37,70%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 25
Wybory Wójta Gminy Kolbudy

Rozdział 30
Wybory Wójta Gminy Trąbki Wielkie

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
GROMBALA Leszek Józef zgłoszony przez KWW
LESZKA GROMBALI.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 486.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 146 wyborców, co stanowi 49,07%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KONKOL Błażej zgłoszony przez KWW TU JEST NASZ
WSPÓLNY DOM.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
602.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 525 wyborców, co stanowi 46,37%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 26
Wybory Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Rozdział 31
Wybory Wójta Gminy w Chmielnie

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
KOŁODZIEJCZAK Magdalena Małgorzata zgłoszona
przez KWW WSPÓLNA GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
15 333.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 947 wyborców, co stanowi 45,31%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
ROSZKOWSKI Zbigniew zgłoszony przez KWW
KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
142.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 165 wyborców, co stanowi 61,55%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 27
Wybory Wójta Gminy Przywidz

Rozdział 32
Wybory Burmistrza Gminy Kartuzy

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
ZIMAKOWSKI Marek zgłoszony przez KWW WSPÓLNA
GMINA PRZYWIDZ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
215.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 244 wyborców, co stanowi 53,24%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
LEHMAN Mirosława Teresa zgłoszona przez KWW
IRKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
24 098.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 13 410 wyborców, co stanowi 55,65%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 28
Wybory Wójta Gminy Pszczółki

Rozdział 33
Wybory Wójta Gminy Przodkowo

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat BREJWO Hanna Katarzyna zgłoszony przez
KWW HANNY BREJWO uzyskał wymaganą liczbę
głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6
340.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 280 wyborców, co stanowi 35,96%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat WYRZYKOWSKI Andrzej zgłoszony przez
KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY
uzyskał wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
478.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 512 wyborców, co stanowi 45,86%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 34
Wybory Wójta Gminy Sierakowice
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KOBIELA Tadeusz Roman zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SIERAKOWICE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
12 600.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 965 wyborców, co stanowi 55,28%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 35
Wybory Wójta Gminy Somonino
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KRYSZEWSKI Marian zgłoszony przez KWW IRKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
039.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 000 wyborców, co stanowi 56,83%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 36
Wybory Wójta Gminy Stężyca
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat BRZOSKOWSKI Tomasz Mariusz zgłoszony
przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ GMINY STĘŻYCA
uzyskał wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6
688.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 305 wyborców, co stanowi 49,42%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 37
Wybory Wójta Gminy Sulęczyno
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
GRUCZA Bernard Stanisław zgłoszony przez KWW
PRZYSZŁOŚĆ GMINY OD NAS ZALEŻY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
774.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 418 wyborców, co stanowi 64,07%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 38
Wybory Burmistrza Gminy Żukowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał ŻURAWICZ Jerzy Stanisław zgłoszony przez
KW SAMORZĄDNA GMINA ŻUKOWO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
21 078.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 9 230 wyborców, co stanowi 43,79%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 39
Wybory Burmistrza Miasta Kościerzyna
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w

głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał CZUCHA Zdzisław Józef zgłoszony przez KW
PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
18 453.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 9 092 wyborców, co stanowi 49,27%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 40
Wybory Wójta Gminy Dziemiany
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
POBŁOCKI Leszek Jan zgłoszony przez KWW NASZA
MAŁA OJCZYZNA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
238.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 419 wyborców, co stanowi 74,71%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 41
Wybory Wójta Gminy Karsin
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat BRUNKE Roman zgłoszony przez KWW
JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ GMINY uzyskał wymaganą
liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
593.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 621 wyborców, co stanowi 57,07%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 42
Wybory Wójta Gminy Kościerzyna
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał PIECHOWSKI Grzegorz Tadeusz zgłoszony
przez KWW GMINA DLA CIEBIE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 778.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 087 wyborców, co stanowi 47,20%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 43
Wybory Wójta Gminy Liniewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał WARCZAK Mirosław Adam zgłoszony przez
KWW RAZEM DLA GMINY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
639.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 215 wyborców, co stanowi 60,87%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 44
Wybory Wójta Gminy Lipusz
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat EBERTOWSKI Mirosław Jan zgłoszony przez
KWW RAZEM DLA GMINY LIPUSZ uzyskał wymaganą
liczbę głosów.
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
660.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 506 wyborców, co stanowi 56,62%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 45
Wybory Wójta Gminy Nowa Karczma
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
POLLAK Andrzej zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNA
GMINA NOWA KARCZMA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
846.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 706 wyborców, co stanowi 55,84%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 46
Wybory Wójta Gminy Stara Kiszewa
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 4
kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał PICK
Marian Wincenty zgłoszony przez KWW MARIANA
PICK.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
068.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 798 wyborców, co stanowi 55,21%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 47
Wybory Burmistrza Miasta Kwidzyna
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KRZYSZTOFIAK Andrzej Krzysztof zgłoszony przez
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
29 961.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 12 288 wyborców, co stanowi 41,01%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 48
Wybory Wójta Gminy Gardeja
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał KWIATKOWSKI Kazimierz zgłoszony przez
KWW NASZA GMINA WSPÓLNY DOM.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6
450.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 355 wyborców, co stanowi 36,51%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 49
Wybory Wójta Gminy Kwidzyn
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
NOWOGRODZKA Ewa Małgorzata zgłoszona przez
KWW OPS GMINY KWIDZYN.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8
295.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do

głosowania) 3 081 wyborców, co stanowi 37,14%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 50
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
PAWŁOWSKI Bogdan Józef zgłoszony przez KWW
OPS.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 439.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 577 wyborców, co stanowi 43,85%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 51
Wybory Wójta Gminy Ryjewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
GUTOWSKI Józef Andrzej zgłoszony przez KWW OPS
GMINY RYJEWO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
403.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 817 wyborców, co stanowi 41,27%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 52
Wybory Wójta Gminy Sadlinki
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
KRAJEWSKA Elżbieta Teresa zgłoszona przez KWW
NIEZALEŻNI SADLINKI.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
406.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 947 wyborców, co stanowi 44,19%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 53
Wybory Burmistrza Miasta Lęborka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
NAMYŚLAK Witold Tadeusz zgłoszony przez KW
PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
27 989.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 13 708 wyborców, co stanowi 48,98%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 54
Wybory Burmistrza Miasta Łeby
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
STRZECHMIŃSKI Andrzej Marek zgłoszony przez
KWW „RAZEM Z NAMI”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
348.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 097 wyborców, co stanowi 62,63%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 55
Wybory Wójta Gminy Cewice
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał PERNAL Jerzy zgłoszony przez KWW CZAS
NA ZMIANY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
374.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 139 wyborców, co stanowi 39,80%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 56
Wybory Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3
kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał WITTKE
Ryszard Jan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE
SPOŁECZNE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9
928.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 022 wyborców, co stanowi 50,58%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 57
Wybory Wójta Gminy Wicko
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat WALEŚKIEWICZ Dariusz Wojciech zgłoszony
przez KWW DARIUSZA WALEŚKIEWICZA uzyskał
wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
457.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 540 wyborców, co stanowi 56,99%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 58
Wybory Burmistrza Miasta Malborka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
RYCHŁOWSKI Andrzej Sławomir zgłoszony przez KW
PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
31 397.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 13 323 wyborców, co stanowi 42,43%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 59
Wybory Wójta Gminy Malbork
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał GRZANKO Julian Leszek zgłoszony przez
KWW JULIANA GRZANKO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
405.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 724 wyborców, co stanowi 50,63%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 60
Wybory Wójta Gminy Miłoradz
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał BILIŃSKI Tadeusz zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
697.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 343 wyborców, co stanowi 49,80%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 61
Wybory Burmistrza Miasta Nowy Staw
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
SZAŁACH Jerzy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW DLA GMINY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6
148.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 103 wyborców, co stanowi 50,47%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 62
Wybory Wójta Gminy Stare Pole
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
ZAŁUCKI Włodzimierz zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
666.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 741 wyborców, co stanowi 47,49%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 63
Wybory Burmistrza Miasta Krynica Morska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
OSTROWSKI Adam Włodzimierz zgłoszony przez
KWW NASZE MIASTO NASZA SPRAWA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1
133.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 765 wyborców, co stanowi 67,52%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 64
Wybory Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał MICHALSKI Jacek Wojciech zgłoszony przez
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
14 383.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 768 wyborców, co stanowi 33,15%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 65
Wybory Wójta Gminy Ostaszewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
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głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał CIŻMOWSKI Robert Leszek zgłoszony
przez KWW NOWA GMINA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
541.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 203 wyborców, co stanowi 47,34%
uprawnionych do głosowania.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9
171.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 932 wyborców, co stanowi 42,87%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 66
Wybory Wójta Gminy Stegna

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2
kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała CERN
Grażyna Emilia zgłoszona przez KWW GRAŻYNY
CERN.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
11 961.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 235 wyborców, co stanowi 52,13%
uprawnionych do głosowania.

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskała KWIATKOWSKA Jolanta Anna zgłoszona
przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
938.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 821 wyborców, co stanowi 35,54%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 67
Wybory Wójta Gminy Sztutowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KOCHANOWSKI Stanisław zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
933.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 618 wyborców, co stanowi 55,17%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 68
Wybory Burmistrza Helu
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał WĄDOŁOWSKI Mirosław Piotr zgłoszony przez
KWW HEL 2020 I WĄDOŁOWSKI.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
172.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 669 wyborców, co stanowi 52,62%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 69
Wybory Burmistrza Miasta Jastarnia
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał NARKOWICZ Tyberiusz Zygmunt zgłoszony
przez KWW KUŹNICA - JASTARNIA - JURATA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
193.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 702 wyborców, co stanowi 53,30%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 70
Wybory Burmistrza Miasta Pucka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał RINTZ Marek Stanisław zgłoszony przez
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK RINTZ.

Rozdział 71
Wybory Burmistrza Miasta Władysławowa

Rozdział 72
Wybory Wójta Gminy Kosakowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
WŁUDZIK Jerzy Henryk zgłoszony przez KWW
JERZEGO WŁUDZIKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
445.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 688 wyborców, co stanowi 62,97%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 73
Wybory Wójta Gminy Krokowa
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
DOERING Henryk Władysław zgłoszony przez KWW
WIERNI WYBORCOM - NIE UKŁADOM.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
848.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 604 wyborców, co stanowi 58,66%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 74
Wybory Wójta Gminy Puck
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
PUSZKARCZUK Tadeusz zgłoszony przez KWW
SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
17 363.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 7 921 wyborców, co stanowi 45,62%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 75
Wybory Burmistrza Miasta Ustka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
OLECH Jan zgłoszony przez KWW POROZUMIENIESAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
13 497.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
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głosowania) 5 712 wyborców, co stanowi 42,32%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 76
Wybory Wójta Gminy Damnica
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
JAWORSKI Grzegorz Wojciech zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA SŁUPSKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
818.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 679 wyborców, co stanowi 55,60%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 77
Wybory Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
DAŃCZAK Eugeniusz Antoni zgłoszony przez KWW
„PONAD PODZIAŁAMI”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
497.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 868 wyborców, co stanowi 51,59%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 78
Wybory Wójta Gminy Główczyce
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
FLORKOWSKA Teresa Barbara zgłoszona przez KWW
„SAMORZĄDNOŚĆ GMINY GŁÓWCZYCE”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
437.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 206 wyborców, co stanowi 43,11%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 79
Wybory Burmistrza Kępic
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskała GRYKO Magdalena Katarzyna zgłoszona
przez KWW MAGDALENY GRYKO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
384.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 479 wyborców, co stanowi 47,12%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 80
Wybory Wójta Gminy Kobylnica
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KULIŃSKI Leszek Jerzy zgłoszony przez KWW
„SAMORZĄDNOŚĆ” GMINY KOBYLNICA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8
205.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 449 wyborców, co stanowi 42,04%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 81
Wybory Wójta Gminy Potęgowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał AWCHIMIENI Jerzy Waldemar zgłoszony
przez KWW POROZUMIENIE-SAMORZĄD-ZIEMIA
SŁUPSKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
574.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 423 wyborców, co stanowi 43,47%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 82
Wybory Wójta Gminy Słupsk
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
CHMIEL MARIUSZ STANISŁAW zgłoszony przez KWW
„SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
11 543.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 740 wyborców, co stanowi 41,06%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 83
Wybory Wójta Gminy Smołdzino
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
ORŁOWSKA-GETLER Lidia Elżbieta zgłoszona przez
KWW SAMORZĄDNOŚĆ GMINY SMOŁDZINO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
782.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 715 wyborców, co stanowi 61,65%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 84
Wybory Wójta Gminy Ustka
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
SOBCZUK-JODŁOWSKA Anna Maria zgłoszona przez
KWW SAMORZĄDNOŚĆ GMINY USTKA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 6
076.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 859 wyborców, co stanowi 47,05%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 85
Wybory Burmistrza Miasta Czarna Woda
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał GLINIECKI Arkadiusz Piotr zgłoszony przez
KWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
688.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 428 wyborców, co stanowi 53,12%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 86
Wybory Burmistrza Miasta Skórcz
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał DĄBEK Ryszard Lucjan zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
736.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 624 wyborców, co stanowi 59,36%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 87
Wybory Prezydenta Miasta Starogard Gdański
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał STACHOWICZ Edmund Kazimierz zgłoszony
przez KWW EDMUNDA STACHOWICZA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
37 782.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 11 892 wyborców, co stanowi 31,48%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 88
Wybory Wójta Gminy Bobowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał PATRZYKĄT Sylwester Henryk zgłoszony przez
KWW SYLWESTRA PATRZYKĄTA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
267.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 146 wyborców, co stanowi 50,55%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 89
Wybory Wójta Gminy Kaliska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
JANICKI Sławomir zgłoszony przez KWW NASZA
GMINA - NASZA PRZYSZŁOŚĆ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
013.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 261 wyborców, co stanowi 56,34%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 90
Wybory Wójta Gminy Lubichowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat BIELIŃSKI Sławomir zgłoszony przez KWW
NIEZALEŻNI 2010 uzyskał wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
672.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 902 wyborców, co stanowi 40,71%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 91
Wybory Wójta Gminy Osieczna
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w

głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał STOSIK Stanisław Edmund zgłoszony
przez KWW WSPÓLNA GMINA - OSIECZNA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
224.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 356 wyborców, co stanowi 60,97%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 92
Wybory Wójta Gminy Osiek
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
KUROWSKA Stanisława zgłoszona przez KWW
KUROWSKIEJ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
038.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 222 wyborców, co stanowi 59,96%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 93
Wybory Burmistrza Skarszew
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał SKALSKI Dariusz Władysław zgłoszony przez
KWW NG SAMORZĄDNOŚĆ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 845.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 442 wyborców, co stanowi 40,96%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 94
Wybory Wójta Gminy Skórcz
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał CZECHOWSKI Sławomir Rajmund zgłoszony
przez KWW LEPSZA GMINA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
535.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 500 wyborców, co stanowi 42,43%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 95
Wybory Wójta Gminy Smętowo Graniczne
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
KIRSZENSTEIN Zofia zgłoszona przez KWW NG
SAMORZĄDNOŚĆ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
192.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 317 wyborców, co stanowi 55,27%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 96
Wybory Wójta Gminy Starogard Gdański
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat POŁOM Stanisław Franciszek zgłoszony
przez KWW NASZA GMINA STAROGARD GDAŃSKI
uzyskał wymaganą liczbę głosów.
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2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 823.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 603 wyborców, co stanowi 42,53%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 97
Wybory Wójta Gminy Zblewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
TRAWICKI Krzysztof Gabriel zgłoszony przez KW
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8
430.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 987 wyborców, co stanowi 47,30%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 98
Wybory Prezydenta Miasta Tczew
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał POBŁOCKI Mirosław Stanisław zgłoszony
przez KW POROZUMIENIE NA PLUS.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
47 321.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 11 683 wyborców, co stanowi 24,69%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 99
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskała TARASZKIEWICZ-GURZYŃSKA Maria Barbara
zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA
RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
12 549.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 030 wyborców, co stanowi 40,08%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 100
Wybory Wójta Gminy Morzeszczyn
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat LANIECKI Piotr Kazimierz zgłoszony przez
KWW NASZA GMINA 2010 uzyskał wymaganą liczbę
głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
871.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 776 wyborców, co stanowi 27,03%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 101
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
STANUCH Andrzej zgłoszony przez KWW KOCIEWSKI
KLUB REGIONALNY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
12 922.

3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 784 wyborców, co stanowi 44,76%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 102
Wybory Wójta Gminy Subkowy
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat MURZYDŁO Mirosław Franciszek zgłoszony
przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH
ODNOWY uzyskał wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
011.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 477 wyborców, co stanowi 36,82%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 103
Wybory Wójta Gminy Tczew
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
REZMEROWSKI Roman Kazimierz zgłoszony przez
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9
314.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 4 370 wyborców, co stanowi 46,92%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 104
Wybory Burmistrza Miasta Reda
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat KRZEMIŃSKI Krzysztof Eugeniusz zgłoszony
przez KWW KRZYSZTOFA KRZEMIŃSKIEGO uzyskał
wymaganą liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
15 914.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 637 wyborców, co stanowi 41,71%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 105
Wybory Burmistrza Miasta Rumi
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskała
ROGALA-KOŃCZAK Elżbieta Jolanta zgłoszona przez
KWW ROGALA KOŃCZAK - „GOSPODARNOŚĆ.PL”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
36 249.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 16 874 wyborców, co stanowi 46,55%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 106
Wybory Prezydenta Miasta Wejherowa
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
HILDEBRANDT Krzysztof Mikołaj zgłoszony przez
KWW WOLĘ WEJHEROWO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
37 522.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 18 479 wyborców, co stanowi 49,25%
uprawnionych do głosowania.
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Rozdział 107
Wybory Wójta Gminy Choczewo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał GĘBKA Wiesław zgłoszony przez KWW CZAS
NA ROZWÓJ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
487.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 833 wyborców, co stanowi 63,14%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 108
Wybory Wójta Gminy Gniewino
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat WALCZAK Zbigniew zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE WYBORCZE uzyskał wymaganą
liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
143.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 245 wyborców, co stanowi 43,65%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 109
Wybory Wójta Gminy Linia
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat JABŁOŃSKI Łukasz Jan zgłoszony przez
KWW GMINA LINIA uzyskał wymaganą liczbę
głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4
329.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 344 wyborców, co stanowi 54,15%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 110
Wybory Wójta Gminy Luzino
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2
kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał WEJER
Jarosław Piotr zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
- WSPÓLNYM DOBREM.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 9
871.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 576 wyborców, co stanowi 56,49%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 111
Wybory Wójta Gminy Łęczyce
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał WITTBRODT Piotr zgłoszony przez KWW
WSPÓLNY POWIAT.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 8
610.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 237 wyborców, co stanowi 37,60%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 112
Wybory Wójta Gminy Szemud
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w

głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał ENGELBRECHT Zbigniew Andrzej zgłoszony
przez KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY
SZEMUD.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
10 642.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 6 120 wyborców, co stanowi 57,51%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 113
Wybory Wójta Gminy Wejherowo
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
SKWARŁO Henryk Adam zgłoszony przez KWW
GOSPODARNA GMINA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
15 066.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 8 447 wyborców, co stanowi 56,07%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 114
Wybory Burmistrza Dzierzgonia
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny
kandydat SZEWCZUN Kazimierz zgłoszony przez
KWW Z LUDŹMI I DLA LUDZI uzyskał wymaganą
liczbę głosów.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 7
592.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 3 183 wyborców, co stanowi 41,93%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 115
Wybory Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KULECKI Kazimierz Aleksander zgłoszony przez KWW
POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE „POWIŚLE”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2
903.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 170 wyborców, co stanowi 40,30%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 116
Wybory Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał TURLEJ Marek Dariusz zgłoszony przez KWW
DLA DOBRA GMINY.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3
337.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 1 975 wyborców, co stanowi 59,18%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 117
Wybory Wójta Gminy Stary Targ
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
KAŹMIERSKI Wiesław Adam zgłoszony przez KWW
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POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE „POWIŚLE”.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5
072.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 2 050 wyborców, co stanowi 40,42%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 118
Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał TABOR Leszek Jan zgłoszony przez KWW
RAZEM DLA POWIŚLA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
14 524.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 5 484 wyborców, co stanowi 37,76%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 119
Wybory Prezydenta Miasta Gdańska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
7 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
ADAMOWICZ Paweł Bogdan zgłoszony przez KW
PLATFORMA OBYWATELSKA RP.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
359 848.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 143 087 wyborców, co stanowi 39,76%
uprawnionych do głosowania.

Rozdział 120
Wybory Prezydenta Miasta Gdyni
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród
4 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał
SZCZUREK Wojciech Bogusław zgłoszony przez KWW
WOJCIECHA SZCZURKA SAMORZĄDNOŚĆ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
198 241.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 93 044 wyborców, co stanowi 46,93%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 121
Wybory Prezydenta Miasta Słupska
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał KOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz zgłoszony przez
KWW MACIEJA KOBYLIŃSKIEGO.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
77 411.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 26 132 wyborców, co stanowi 33,76%
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 122
Wybory Prezydenta Miasta Sopotu
1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach, w
głosowaniu ponownym, wymaganą liczbę głosów
uzyskał KARNOWSKI Jacek Krzysztof zgłoszony przez
KWW SAMORZĄDNOŚĆ SOPOT.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła
32 375.
3. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do
głosowania) 18 474 wyborców, co stanowi 57,06%
uprawnionych do głosowania.
Komisarz Wyborczy
Irma Kul
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