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Absolutorium i wotum zaufania 
dla Wójta Gminy Elbląg



Gmina Fakty Wydarzenia

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy 
Elbląg
W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady 
Gminy Elbląg. Była to pierwsza sesja absolutoryjna 
według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 506). W tym roku po raz pierwszy Wójt 
miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego 
raportu o stanie gminy. Wójt Gminy Zygmunt 
Tucholski w ustawowym terminie przekazał Radnym 
Raport o stanie Gminy Elbląg za 2018 r. Dokument 
ten został podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie BIP i na stronie 
internetowej gminy. Nad przedstawionym Raportem 
podczas X sesji przeprowadzono debatę, a 
następnie Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Elbląg wotum 
zaufania. W dalszej części obrad Komisja Rewizyjna 
złożyła wniosek do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi 
absolutorium, pozytywnie oceniając realizację 
ubiegłorocznego budżetu, co również potwierdziła 
swoją uchwałą Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Olsztynie. Radni po wcześniejszym zapoznaniu się: 
z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Elbląg za 2018 rok, ze sprawozdaniem 
finansowym Gminy Elbląg za 2018 rok, z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,  z 
informacją o stanie mienia Gminy Elbląg oraz  ze 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie 
podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Elbląg 
Zygmuntowi Tucholskiemu absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2018 rok. 
Udzielenie przez Radę Gminy Elbląg absolutorium 
jednoznacznie wyraziło akceptację działalności 
finansowej Wójta oraz uznanie jej za prawidłową i nie 
budzącą zastrzeżeń. Wójt Zygmunt Tucholski 
serdecznie podziękował radnym za wynik 
głosowania oraz sołtysom, przewodniczącym 
zarządów osiedl i ,  kierownikom jednostek 
organizacyjnych  oraz pracownikom Urzędu Gminy 
za wsparcie i zaangażowanie w realizację 
statutowych zadań Gminy. Dziękując Pan Wójt złożył 
deklarację o dalszej wytężonej pracy na rzecz Gminy 
i społeczności lokalnej.

Dorota Białobrzeska



Prymus Gminy 2019
Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku został 
przyznany tytuł ,,Prymusa Gminy" najlepszym 
uczniom szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz III 
klas gimnazjalnych jako wyróżnienie dla uczniów 
wybitnie zdolnych. Tytuł przyznany został na 
podstawie kryteriów: wyniki w nauce, ocena z 
zachowania, szczególne udokumentowane 
osiągnięcia. Dnia 17.06.2019 r. Komisja powołana 
przez Wójta Gminy Elbląg dokonała na podstawie 
złożonych wniosków ze szkół wyboru najlepszego 
ucznia w Gminie Elbląg. 
Zgodnie z regulaminem i przyznaną punktacją tytuł 
„Prymusa Gminy” otrzymała na poziomie szkoły 

podstawowej Wiktoria Jezierska, uczennica klasy 
VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie 
Górnym, zaś na poziomie gimnazjum tytuł 
Prymusa Gminy otrzymał  Piotr Rokita, uczeń 
klasy III Gminnego Gimnazjum w Gronowie 
Górnym. 
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
w dniu 19.06.2019 r. uhonorowano „Prymusów”, 
wręczając im statuetkę sowy z napisem „Prymus 
Gminy Elbląg 2019” , list gratulacyjny i bony 
podarunkowe, zaś rodzicom „Prymusów” list 
gratulacyjny i kwiaty. 

Gmina  Fakty Wydarzenia

Dzień Działacza Kultury
Twórcy i animatorzy kultury z terenu powiatu 
elbląskiego uroczyście obchodzili Dzień Działacza 
Kultury 24 maja br. w miejscowości Święty Gaj, 
gmina Rychliki. Każdego roku z tej okazji są 
przyznawane nagrody i wyróżnienia osobom, które w 
swojej codziennej pracy wyróżniają się wyjątkową 
twórczością artystyczną lub zaangażowaniem w 
upowszechnianie kultury. Jedną z dziewięciu nagród 
Starosty Elbląskiego otrzymała Pani Barbara 
Grzeszczak długoletnia pracownica Gminnej 
Biblioteki Publicznej Filia w Nowakowie. Nagrody 
wręczali Przewodnicząca Rady Powiatu Genowefa 
Kwoczek i Starosta Elbląski Maciej Romanowski. W 
tak ważnym dniu Pani Barbarze towarzyszyli Wójt 
Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski oraz Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Beata Krajewska-
Wąsik. Z tytułu wyróżnienia Pani Barbarze 
Grzeszczak składamy serdeczne gratulacje.



„Wieś z inicjatywą”
W lutym 2019 r. Starosta Elbląski już po raz dziewiąty 
ogłosił konkurs „Wieś z inicjatywą”. Celem konkursu 
było wyłonienie najbardziej aktywnych wsi, które w 
2018 r. dzięki własnej, społecznej pracy 
m ieszkańców w ie le  zmien i ł y  w  swo ich  
miejscowościach. Do konkursu w roku bieżącym 
przystąpiło 21 sołectw zgłoszonych przez sołtysów 
wspólnie z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w tych miejscowościach. Z Gminy 
Elbląg zgłosiły się wsie: Myślęcin i Kazimierzowo. 
Komisja konkursowa dokonała wizytacji terenowej 
wszystkich miejscowości i wytypowała wsie, których 
inicjatywy miały szczególne znaczenie dla lokalnej 
społeczności i w dużej mierze przyczyniły się do 
zmiany wizerunku miejscowości, pobudzenia 
aktywności, gotowości do realizacji kolejnych 
pomysłów oraz troski o dobro wspólne. W 2019 r. 
komisja konkursowa przyznała wyróżnienia i 
nagrody, które były wręczane podczas IX sesji Rady 
Powiatu przez Przewodniczącą Rady Powiatu Panią 
Genowefę Kwoczek oraz Starostę Elbląskiego Pana 
Macieja Romanowskiego. Wyróżnienie i nagrodę w 
wysokości 1 000 zł otrzymały wsie z Gminy Elbląg: 
Kazimierzowo i po raz kolejny wieś Myślęcin. 
Laureatom serdecznie gratulujemy.

 Marek Murdzia

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego
W dniu 13 czerwca 2019 r. w Publicznej Szkole 
P o d s t a w o w e j  w  P i l o n i e  o d b y ł  s i ę  
XXII Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego. W turnieju brały udział 
reprezentacje trzech gminnych szkół podstawowych 
oraz  reprezentacja jednego gimnazjum, ogółem 25 
osób. Turniej składał się z  testu pisemnego 
liczącego 15 pytań oraz testu sprawnościowego tzw. 
toru przeszkód. Nagrody indywidualne  zostały 
przydzielone w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe klasy V-VI oraz gimnazjum klasy I-II. 

Ponadto puchar Wójta Gminy Elbląg przyznano w 
dwóch kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum. 
Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego 
otrzymały szkoły które uzyskały najlepsze wyniki w/w 
kategoriach. Szczegółowy wykaz zwycięzców 
znajduje się na stronie internetowej gminy Elbląg 
www.gminaelblag.pl



Z życia gminnych jednostek organizacyjnych

Mały Mistrz
Na terenie Kompleksu Sportowego Orlik w Gronowie 
Górnym odbył się Gminny Turniej “Mały Mistrz”. 
Uczestnikami były dzieci ze  szkół podstawowych z  
terenu gminy Elbląg. Organizatorami Turnieju była 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 
oraz Urząd Gminy w Elblągu. Celem turnieju  było 
propagowanie aktywności ruchowej, promowanie 
sportu, jako  sposobu na zdrowe życie. W ramach 
zawodów odbył się Turniej Piłki Nożnej i Unihokeja. 
Najlepszą zawodniczką turnieju unihokeja uznano:  
Amelię Kaszkur - PSP Nowakowo. Najlepszym  
zawodnikiem turnieju piłki nożnej uznano: Wiktora 
Tarwackiego - PSP Pilona. Najlepszym  bramkarzem 
turnieju piłki nożnej uznano: Marcelego Ptaszek  
PSP Gronowo Górne. Najlepszym strzelcem turnieju 
piłki nożnej z 9 bramkami został -Dawid Czernic z 
PSP Węzina. Nagrody dla zawodników ufundowano 
z budżetu Gminy Elbląg.

Festyn rodzinny w Nowakowie
Dnia 31.05.2019 r. w Szkole Podstawowej w 
Nowakowie odbył się festyn pod hasłem "Dobre 
relacje - silna rodzina". Uczestnikom zapewniono 
szereg atrakcji i konkurencji, pokaz Straży Pożarnej z 
Elbląga, loteria fantowa zorganizowana przez Radę 
Parafialną w Cieplicach.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

 Elwira Sarnowska

Gimnazjaliści w Warszawie
W dniach 3-4 czerwca 2019 r. uczniowie klas trzecich 
gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Gronowie Górnym i Nowakowie jak co roku dzięki 
wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Elbląg 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. 
Uczniowie zwiedzając stolicę mieli zapewnione 
szereg atrakcji. W Teatrze Polskim poznali jak 
wygląda praca aktora. Uczestniczyli w warsztatach 
zorganizowanych w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie 
podziwiali wspaniały widok panoramy Warszawy. 
Wizytę uświetnił również film w Centrum Nauki 

Kopernik pl. „Hallo Ziemia”. Oprócz tego uczniowie 
poznali kulisy Polskiego Radia oraz zwiedzili Stadion 
Narodowy. Ogromnym przeżyciem dla uczniów była 
wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Wycieczka była dla nich żywą lekcją historii, 
patriotyzmu i kultury. Obie szkoły bardzo miło 
spędziły wspólnie czas. Nawiązały się nowe 
znajomości i przyjaźnie. Podziękowania dla  
Radnych za tak wspaniałą inicjatywę zintegrowania 
szkół złożyli gimnazjaliści podczas X Sesji Rady 
Gminy Elbląg.



Festyn rodzinny w Węzinie
Dnia 8.06. 2019r. odbył się kolejny Festyn Rodzinny, 
na którym uczestniczyli mieszkańcy Węziny i okolic. 
Na gości czekało mnóstwo atrakcji: pokaz sprzętu 
saperskiego Grupy Minerskiej XXII Bazy Lotnictwa  
Taktycznego z Malborka, program artystyczny w  
wykonaniu dzieci z przedszkola i zerówki oraz klasy 
II  i III  z okazji Dnia Mamy i Taty.   Z koncertem 
wys tąp i ł  l oka lny  zespó ł  „One  Dream” .  
Zorganizowana była przejażdżka wozem konnym, 
loteria fantowa. Dużym powodzeniem cieszyła się 
zjeżdżalnia z „dmuchańca” w kształcie zamku. 
Można było zapleść sobie kolorowego warkoczyka 
lub wykonać dziecięcy tatuaż. Było stoisko z 
przekąskami i napojami. Tegoroczny festyn 
zakończyło „koszyczkowe” ognisko integracyjne. 
Panowała miła atmosfera i dobra zabawa. 
Przedsięwzięcie wsparła Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 
Urzędzie Gminy Elbląg oraz Rada Rodziców przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Węzinie. Gorące 
podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji festynu. 

BAL SENIORA
W sobotę 27 kwietnia w świetlicy w Nowakowie jak co 
roku odbył się Bal Seniora . 
Po raz kolejny seniorzy udowodnili, że uśmiech, 
dobra zabawa i miło spędzony czas nie jest 
zarezerwowany wyłącznie dla młodych. Tradycyjnie 
były upominki dla najstarszych seniorów i 
najstarszego stażem małżeństwa . 
Gościnnie wystąpiły dziewczyny z grupy Leidis 
Nowakowo, które zatańczyły zumbę a następnie 
porwały seniorki i seniorów do wspólnej zabawy.

Z inicjatywy mieszkańców

„WESOŁY DZIEŃ DZIECKA”
Dnia 1czerwca 2019r w miejscowości Kępa Rybacka 
odbył się "Wesoły dzień dziecka". 
Dzieci  brały udział w licznych konkurencjach 
sportowych (tor przeszkód, przeciąganie liny,  bieg w 
workach,  gra w zbijaka, skakanie przez linę), były 
bańki mydlane i ognisko. Zorganizowano konkurs 
plastyczny pod hasłem "Dzień Dziecka widziany 
oczami dziecka” i milusińscy wspólnie wykonały 
piękny plakat farbami plakatowymi. Za udział w  
konkurencjach były przyznawane nagrody, poza tym 
każde dziecko dostało upominek z okazji ich święta. 
Inicjatorem festynu była Sołtys Pani Dorota Wielesik, 
a nagrody były finansowane z budżetu Gminy Elbląg i 
sponsorowane z Braniewsko-Pasłęckiego Banku 
Spółdzielczego w Elblągu.
Dorota Wielesik



ZAWODY WĘDKARSKIE
Dnia 01.06.2019 r. we wsi Myślęcin odbyły się 
zawody wędkarskie dla mieszkańców wsi 
Bogaczewo, Myślęcin, Nowa Pilona, Pasieki i 
Weklice zorganizowane przez Stowarzyszenie 
„Nasz Myślęcin”. W wędkarskiej rywalizacji wzięło 
udział 7 osób a kibicowali pasjonaci wędkarstwa. W 
gronie uczestników wydarzenia przeważała płeć 
męska, ale nie zabrakło kobiet. Zawody połączyły 
kilka pokoleń zawodników. Zwycięzcą zawodów 
został Pan Andrzej Marut, zaś drugie miejsce zajęła 
Pani Anna Marut . Trzecie, medalowe, miejsce 
przypadło ex aequo Jolanta Markowska i Dariusz 

Jastrzębski. O kolejności decydowała waga 
złowionych przez zawodników ryb. Nagrodami były 
statuetki i bony do sklepu wędkarskiego . Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki. Po 
zawodach był czas na integrację i poczęstunek przy 
grillu. Serdeczne podziękowania dla osób, które 
wspierały nas w przygotowaniach i dla wszystkich  
przybyłych. Projekt był współfinansowany z budżetu 
Gminy Elbląg. 

Justyna Wirkus
    

Czy wiesz, że .....

N i e o d p ł a t n a  p o m o c  p r a w n a                                                                  
Dla kogo?
· Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje 
osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
· Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Gdzie mogę skorzystać?
· w Pasłęku  przy ul. Wojska Polskiego 14, tel. 
575-648-567 Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku. Poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 9.00 do 
13.00. środa w godzinach od 13.00 do 17.00 . Zapisy 
p o d  n r  t e l .  5 5  2 3 9  4 9  0 9 ,  e - m a i l :  
sekretariat@powiat.elblag.pl,  bądź bezpośrednio w 
punkcie.
· w Elblągu przy ul. Saperów 14A tel. 575-648-
567. Starostwo Powiatowe w Elblągu, III piętro pok. 
Nr 304. Poniedziałek - piątek  w godzinach od 7.30  
do 11.30. Zapisy pod nr tel. 55 239 49 09, e-mail: 
sekretariat@powiat.elblag.pl, bądź bezpośrednio w 
punkcie.
W  jakich  sprawach?
Pomoc prawna jest udzielana w sprawach cywilnych, 
karnych, rodzinnych, administracyjnych. Zgodnie z 
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(Dz.U.2019 r. poz. 294 z późn. zm.): pomoc prawna 

obejmie:
1.poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 
„osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w 
związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowo administracyjnym lub,
2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.sporządzenie projektu pisma w sprawach, z 
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 
pism w toczącym się postępowaniu sądowo 
administracyjnym lub,
4.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 
administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 
skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5.nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

PROCAM Cup 2019
Dnia 17.05.2019 uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Nowakowie wzięli udział w zawodach piłki nożnej 
PROCAM Cup 2019 które odbyły się w miejscowości 
Subkowy. 
W ramach turnieju przyznane zostały nagrody 
indywidualne, którą otrzymała m.in. Oliwia Sernicka 
jedyna dziewczynka biorąca udział w piłkarskiej 
rywalizacji .Gratulacje  
Podczas turnieju regionalnego w Subkowy 
rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, którego 
organizatorem jest firma BASF Polska. 

Przyznano dwie nagrody w tym jedną otrzymały 
uczennice z naszej szkoły Maja Rudzka i Nikola 
Kowalczyk. Gratulacje  
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Gminne Jednostki Organizacyjne

Urząd Gminy Elbląg
Wójt: Zygmunt Tucholski
Zastępca: 
Sekretarz: Elżbieta Niżnik
Skarbnik: Wioletta Kotkowska
ul. Browarna 85,  82-300 Elbląg
tel. (055) 234-18-84, (055) 234-18-86
fax. 055 234-08-71
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 8:00-16:00
www.gminaelblag.pl
sekretariat@gminaelblag.pl
PKO BP S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697
NIP: 578 -10-11-218
REGON: 000531625

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik: Zbigniew Pawłowski
ul. Browarna 85,  82-300 Elbląg
poniedziałek-piątek 7:00-15:00
środa: 8:00-16:00
fax. 055 234-08-71
tel. (055) 237-10-65, (055) 237-10-66
www.gops.gminaelblag.pl
sekretariat@gops.gminaelblag.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowakowie
Dyrektor: Grażyna Gałązka
z-ca Dyrektora: Bartosz Pfeiffer
Nowakowo 47, 
82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-27-93
www.zsnowakowo.gminaelblag.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Gronowie Górnym
Dyrektor: Małgorzata Bielawska
z-ca Dyrektora: Katarzyna Żuk
ul. Szmaragdowa 5,  
82-310 Elbląg 2
tel. (055) 233-32-26
www.zsgg.gminaelblag.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie
Dyrektor: Edyta Rokita
Pilona, 82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-29-28
www.sppilona.gminaelblag.pl
Sppilona1@interia.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie
Dyrektor: Agnieszka Biłas
Węzina, 82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-10-02
www.spwezina.gminaelblag.pl
Sp.wezina@wp.pl

   Prawo miejscowe

K a s a  U r z ę d u  G m i n y
Kasa Urzędu Gminy znajduje się na
piętrze, przyjmuje wpłaty od
p o n i e d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  w
godzinach od 8:00 do 14:00. 

Przewodnicząca Rady Gminy  Barbara Bruzdewicz
przyjmuje w każdą środę od godz. 10:00 do godz. 12:00.
Dodatkowych informacji udziela 
inspektor ds. obsługi rady gminy Dorota Białobrzeska
pod nr tel. 55 234 18 84 wew.34

A. Stawki podatku od nieruchomości na 
22019 r. [w zł za m ]

1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania gruntów i budynku  0,91
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych  4,71
c) od pozostałych, w tym zajętych na 
p rowadzen ie  odp ła tne j  s ta tu towe j  
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego  0,27 
d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 
Z 2017 r , poz. 1023) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowan ia  p rzes t rzennego  
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową , usługową lub zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym

Termin składania deklaracji i informacji podatkowych na podatek od nieruchomości: Osoby prawne  podatek od nieruchomości 
do 31 stycznia 2019  , na podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2019. Terminy wpłat rat podatków: Osoby prawne podatek 
od nieruchomości do 31 stycznia 2019  za styczeń, do 15 każdego miesiąca za kolejne miesiące. Osoby fizyczne: I rata do 15 marca    
II  rata do 15 maja    III rata do 15 września    IV rata do 15 listopada.

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Urzędu Gminy Elbląg i Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Gminna Biblioteka Publiczna
w  Komorowie Żuławskim
Dyrektor: Beata Krajewska-Wąsik
Komorowo Żuławskie 6
82-310 Elbląg 2
tel. (055) 231-10-16
www.bpkomorowo.blogspot.com
Bibkom@gmail.com

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w  Nowakowie
Nowakowo 20A
82-310 Elbląg 2
tel. 726 799 888
www.bpkomorowo.blogspot.com
Bibkom@gmail.com

 wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego- 3,09 zł od 1 m2  
powierzchni.
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych  0,57 zł/m2 pow.użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków prowadzenie 
działalności gospodarczej  18,80 zł/m2
c) zajętych na prowadzenie działalności 
g o s p o d a r c z e j  w  z a k r e s i e  o b r o t u  
kwalifikowanym materiałem siewnym  10,98
d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń 
zdrowotnych  4,78
e) od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego pozostałych  4,50
3) od budowli -2% ich wartości
 

B. Stawka podatku rolnego na 2019 rok
wynosi 51,00  za  1  dt
C. Stawka podatku leśnego na 2019 rok 
wynosi 42,2356 za 1 ha

Stawki za zaopatrzenie w wodę 
i  o d p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w  
od 01.01.2019 r. [w zł/m3 brutto] 
1 )  C e n y  u s ł u g  d l a  o d b i o r c ó w  
indywidualnych i jednostek sektora 
publicznego:
- woda  4,97
- ścieki  5,79
2) Ceny usług dla przedsiębiorców:
- woda  6,26
- ścieki  7,51

Stawki opłat za gospodarowanie 
o d p a d a m i  k o m u n a l n y m i  
1) segregowane - 12  zł od osoby
2) niesegregowane 16 zł od osoby
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