DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2009 r.

Nr 131

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
2306

2307

2308

–

–

–

nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym
podatku

5408

nr XXVIII/146/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

5411

nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Lipno z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie

5411

2309

–

nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5412

2310

–

nr XXX/182/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zasad
udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Warlubie

5420

nr XXX/183/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od
nieruchomości

5422

nr XXX/184/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

5423

nr XXX/185/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów

5425

2311

2312

2313

–

–

–

2314

–

nr XXX/186/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłaty
targowej

5426

2315

–

nr XXX/195/09 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 listopada 2009 r. wprowadzająca zmiany
do uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych

5426

nr XXV/171/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

5427

nr XXV/172/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

5428

nr XLIV/367/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

5431

2316

2317

2318

–

–

–

2319

–

nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010

5432

2320

–

nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010

5433
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nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego
i podatku od nieruchomości

5435

nr XXXIII/204/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r

5436

nr XXXVI/275/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r

5437

nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r

5439

nr XXXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok
2010

5439

2326

–

nr XXXVI/278/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów

5440

2327

–

nr XXXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

5440

nr XXXVI/280/2009 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010

5441

nr XXIX/152/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

5442

nr XXIX/153/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla
celów obliczenia podatku rolnego

5444

nr XXXI/170/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r

5445

2328

2329

2330

2331

–

–

–

–

2332

–

nr XXXI/171/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy na podatek leśny

5445

2333

–

nr XXXI/172/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku

5446

nr XXXI/173/09 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r

5447

nr XXVI/295/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany
Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek

5449

2334

2335

–

–

2336

–

nr XXXII/159/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

5450

2337

–

nr XXXII/160/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

5451
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nr XXXII/162/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

5453

nr XXXII/163/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

5453

nr XLVII/311/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości w 2010 r

5454

2341

–

nr XLVII/313/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na rok 2010

5455

2342

–

nr XLVII/314/2009 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia
warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji

5457

nr XXXVI/198/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010

5458

nr XXXVI/199/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na rok 2010

5459

2343

2344

–

–
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Poz. 2306

2306
2306

UCHWAŁA Nr XXVIII/145/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym
podatku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40, ust.1 i art.42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463 i z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52,
poz. 742) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb Gminy i stanowiących jej
własność.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak
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załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/145/09
Rady Gminy Lipno
z dnia 10 listopada 2009 r.
Stawki podatku od środków transportowych na 2010 r.
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UCHWAŁA Nr XXVIII/146/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej -17,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli - 2% ich wartości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
art.5 i art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 roku Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (MP.
Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Lipno uchwala, co
następuje:

a)

b)

c)

a)

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na
potrzeby:
1. statutowej
działalności
przeciwpożarowej
ochotniczych straży pożarnych
2. statutowej działalności instytucji kultury
3. zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a będące
własnością Gminy Lipno

§ 1. Określa stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,38 zł od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha
powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni

§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak

2307

2308
2308

UCHWAŁA Nr XXVIII/147/09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 10 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,

poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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) oraz art.18a
i art.19 pkt 1 lit. f Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
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Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada
Gminy Lipno uchwala, co następuje:

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Lipno
Nr XIX/91/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów i zwolnień
w tej opłacie.

§ 1. Wprowadza się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów w wysokości 25 zł od jednego psa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipno.

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów,
jednego psa utrzymywanego przez właściciela
gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem
rolnym w celu pilnowania mieszkania bądź
nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bohdan Nowak

§ 3. Terminem płatności opłaty od posiadania psów
jest dzień 15 maja każdego roku kalendarzowego.
§ 4. Pobór opłaty od posiadania psów odbywać się
będzie w kasie Urzędu Gminy Lipno lub na konto
bankowe Urzędu Gminy Lipno.
2308

2309
2309

UCHWAŁA Nr XXVII/208/2009
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: 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 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r.
Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin
określa
zasady
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Rojewo, w tym prawa
i obowiązki Przedsiębiorstw oraz Odbiorców.
3. Postanowienia
Regulaminu
w
zakresie
odprowadzania ścieków nie obowiązują Odbiorców
podłączonych do kanalizacji sanitarnej będącej
własnością
Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej

„Nowość” Jezuicka Struga. Odbiorców tych obowiązują
Postanowienia Regulaminu uchwalonego przez Radę
RSP.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa 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.),
2) Odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2
pkt. 3) ustawy,
3) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci – osoba
składająca wniosek o wydanie warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej,
4) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy,
w tym Gmina Rojewo do czasu utworzenia jednostki
organizacyjnej do zarządzania gminną siecią
wodociągową i kanalizacyjną lub do czasu
przekazania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Przedsiębiorstwu posiadającemu zezwolenie Wójta
Gminy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub
zbiorowe odprowadzenie ścieków,
5) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub
odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6
ustawy,
6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,
7) wodomierz wewnętrzny – przyrząd pomiarowy
zainstalowany
na
wewnętrznej
instalacji
wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie
czerpalnym wody,
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8) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy
zainstalowany za wodomierzem głównym służący
określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
9) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy służący
określeniu ilości wody zużytej z ujęcia własnego
Odbiorcy,
10) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy
mierzący ilość odprowadzanych ścieków,
11) okres obrachunkowy – określony w umowie okres
rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania
ścieków.
§ 3. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie
ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej
między Przedsiębiorstwem i Odbiorcą.
Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
§ 4. Przedsiębiorstwo
zapewnia
zdolność
posiadanych
urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem oraz
dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny, a także zapewnia wymaganą jakość
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 5.1. Przedsiębiorstwo
zapewnia
następujący
minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi:
1) dostawę
wody
przez
sieć
wodociągową
o
minimalnym
ciśnieniu
w
przyłączu
wodociągowym przy wodomierzu głównym
wynoszącym 0,2 MPa (plus nadwyżka wynikająca
z najdalej i najwyżej położonego hydrantu
przeciwpożarowego w budynkach o niewielkiej
wysokości, jeśli wymagana jest w nich instalacja
przeciwpożarowa),
2) dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (spełniającej warunki określone
w rozporządzeniu ministra zdrowia, uściślone przez
właściwy organ Inspekcji Sanitarnej),
3) okresową legalizację wodomierzy głównych na
własny koszt, a wodomierzy (wewnętrznych,
własnych, dodatkowych) na koszt Odbiorcy,
4) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły
likwidowanie awarii sieci wodociągowej,
5) w przypadku przerw w dostawie wody uruchamianie
zastępczych punktów poboru wody.
2. Przedsiębiorstwo
zapewnia
następujący
minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków.
1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób
ciągły,
2) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór
ścieków przez wozy asenizacyjne lub przez
przepompownie,
3) na zlecenie Odbiorcy niezwłoczne udrożnienie
przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego
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zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu
technicznego przyłącza.
§ 6.1. Przedsiębiorstwo
zapewnia
odpowiedni
poziom obsługi klienta, szczególnie w zakresie:
1) niezwłocznego
powiadomienia
Odbiorców
o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków
i miejscach zastępczego poboru wody,
2) szybkiego reagowania na reklamacje Odbiorców np.
dotyczące
jakości
i
parametrów
wody,
nieprawidłowości w rozliczeniach za dostawę wody
i odbiór ścieków.
2. Standardy dotyczące poziomu obsługi klienta
określone zostały w rozdziale 9 niniejszego regulaminu.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z odbiorcami usług
§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego
regulaminu.
§ 8.1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron
w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki
usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu
Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa
za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług
jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi
dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 9.1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas
określony:
1) gdy tytuł prawny do nieruchomości osoby, której
nieruchomość została przyłączona do sieci został
ustanowiony na czas określony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomość została
przyłączona do sieci.
§ 10.1. Zmiana warunków umowy następuje
w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie
pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana
taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana
adresu do korespondencji.
§ 11. W przypadku zmiany stanu prawnego
nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa
skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera
umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia
usług.
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§ 12.1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek
osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci znajdującej się
w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający
aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł
prawny osoby składającej wniosek do władania
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć
dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą,
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku
o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany
do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa
o
utracie
przezeń
prawa
do
korzystania
z
nieruchomości.
Do
czasu
poinformowania
Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia
umowy, ponosi odpowiedzialność za należności
powstałe w związku ze świadczeniem usług przez
Przedsiębiorstwo.
§ 13.1. Umowa może być zawarta z osobami
korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku
wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub
zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych po spełnieniu warunków określonych
w ustawie i niniejszym regulaminie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera
w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego
lokalu wraz ze zgodą osoby korzystającej z lokalu
na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym
podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania
różnic pomiędzy odczytem wodomierza głównego,
a sumą odczytów wodomierzy wewnętrznych
w lokalach oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich
punktów czerpalnych,
4) proponowany termin odczytu wskazań wodomierzy
wewnętrznych.
3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia przez osobę,
o której mowa w ust. 1 kompletnego wniosku,
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację
techniczną określającą wymagania techniczne dotyczące
montażu wodomierzy wewnętrznych przy punktach
czerpalnych w budynku.

Poz. 2309

§ 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy
w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego
wniosku o zawarcie umowy.
§ 15.1. Umowa może być rozwiązana przez stronę
umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za
wypowiedzeniem,
następuje
poprzez
złożenie
pisemnego
oświadczenia
woli
w
siedzibie
Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia
listem poleconym.
§ 16.1. Umowa może być rozwiązana w drodze
porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas określony wygasa
z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
§ 17. Umowa wygasa również, w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania
z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu
likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony
będącej przedsiębiorcą,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na
prowadzenie działalności.
§ 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy,
Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje
wodomierz główny.
Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach
§ 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu
o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.
§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa
umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden
miesiąc i nie dłuższy niż trzy miesiące.
§ 21.1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi
zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek
opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do
wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego
informowania Odbiorców o ich wysokości.
3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie
obowiązującą taryfę lub jej wyciąg zawierający ceny
i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy będącego stroną
umowy.
§ 22.1. Ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami
korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych,
ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie
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wodomierzy wewnętrznych zainstalowanych przy
wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza
głównego,
a
sumą
odczytów
wodomierzy
wewnętrznych przy punktach czerpalnych.
3. W przypadku niesprawności wodomierza
głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się:
1) na podstawie średniego zużycia wody w okresie
6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności
wodomierza, a gdy to nie jest możliwe,
2) na
podstawie
średniego
zużycia
wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego, a gdy to nie
jest możliwe,
3) na podstawie iloczynu średnio miesięcznego zużycia
wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
niesprawności wodomierza, a gdy to nie jest
możliwe,
4) na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
określonych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.
z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
4. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje
sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza
głównego.
W
przypadku
gdy
sprawdzenie
prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej
przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on
koszty sprawdzenia.
5. W przypadku niesprawności wodomierzy:
wewnętrznego, własnego i dodatkowego koszty
sprawdzenia bądź wymiany pokrywa Odbiorca.
§ 23.1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami
za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest
faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego,
w którym Odbiorcami są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym
z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż
14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy
ilość świadczonych usług jest ustalana na innej
podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia
pomiarowego nie później niż 14 dni od końca okresu
obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od
daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają
Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości
ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją
na poczet przyszłych należności lub na żądanie
Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku w tej sprawie.
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§ 24.1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie
wskazań
urządzeń
pomiarowych,
w przypadku ich braku jako równą ilości dostarczonej
bądź pobranej wody.
2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków
ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na
ten cel ustalona jest na podstawie wskazań wodomierza
dodatkowego zainstalowanego i utrzymywanego na
koszt Odbiorcy.
§ 25.1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć
własnych i wprowadza ścieki do urządzeń
Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych,
ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana jako równa
ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań
wodomierza własnego, a w przypadku braku
wodomierza ilość ścieków ustalana jest na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych
oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń
pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest
ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego
i wodomierza głównego, a w przypadku braku
wodomierza na ujęciu własnym, Odbiorca zobowiązany
jest trwale odłączyć ujęcie własne wody od instalacji
wewnętrznej obiektu.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2
Odbiorca kupuje i instaluje na własny koszt wodomierz
własny oraz ponosi koszty jego utrzymania i legalizacji.
Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci
§ 26. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej
nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu
wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co
najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego
rejestru wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do
odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych
ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców
ścieków
przemysłowych,
również
jakości
odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub
planowanych
do
zastosowania
urządzeń
podczyszczających),
7) opis nieruchomości do której będzie dostarczana
woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,
w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu
zagospodarowania i przeznaczenia,
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8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru
wody i dostarczania ścieków.
§ 27.1. Do wniosku, o którym mowa w § 26, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna
załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości,
której dotyczy wniosek,
2) mapę
sytuacyjną,
określającą
usytuowanie
nieruchomości, względem istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować
i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
§ 28.1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne,
umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania
prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa
w § 26 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie
ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument
pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. W razie braku
możliwości podłączenia nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania
wniosku, o którym mowa w § 26, informuje o tym
osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie
na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien
co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania
wodomierza
głównego
i/lub
urządzenia
pomiarowego,
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do
nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
3) określać
maksymalną
ilość
ścieków
odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości
dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz
podmiotach, z jakimi należy uzgodnić fakt
przyłączenia oraz projekt przyłącza,
5) wskazywać okres ważności wydanych warunków
przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może
określać:
1) parametry techniczne przyłącza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
a w przypadku gdy wnioskodawca proponuje pomiar
ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na
podstawie odczytów ilości pobieranej wody,
urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości
odprowadzanych ścieków lub też wodomierzy do
mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się
ścieków do kanalizacji.
4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie
„Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście
poniesionym
przez
Przedsiębiorstwo
kosztom
przygotowania tego dokumentu. Koszty przygotowania
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dokumentów obowiązujące w danym roku określa Wójt
Gminy w drodze zarządzenia w terminie do 31 grudnia
roku poprzedzającego.
§ 29.1. „Warunki
przyłączenia
do
sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie
ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą
tej osoby i za zgodą Wójta Gminy, obejmować nie tylko
zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego, ale również zgodę na obowiązek
wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków
własnych,
urządzeń
wodociągowych
i/lub
kanalizacyjnych w tym przewodów wodociągowych
pod drogami lub gruntami stanowiącymi własność
Gminy.
2. W przypadku określonym w ust. 1,
Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie,
przed wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiązane do
zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego
przejęcia przez Przedsiębiorstwo lub Gminę urządzeń
wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków
własnych.
3. W sytuacji współfinansowania przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana
między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb
i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo
części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą
się o przyłączenie.
4. Odpłatne
przejęcie
polegać
może
na
przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności
urządzenia, jak również na zawarciu umowy
obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy,
a także prawno rzeczowej, w szczególności
ustanowieniu użytkowania w sposób umożliwiający
Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia
wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby
ubiegającej się o przyłączenie.
6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem
nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna
określać co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez
Przedsiębiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez
Przedsiębiorstwo,
6) termin przejęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za
przeniesienie własności urządzenia za korzystanie
przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie
umowy nieprzenoszącej prawa własności,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
§ 30.1.
Warunkiem przystąpienia do prac
zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem
dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu
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prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów
dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
2. Spełnienie warunku, wskazanego w ust. 1, nie
jest wymagane, jeżeli przyłączenie do sieci dokonuje
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłączenia
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej
nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę
odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi
Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt
i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie
szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek
wystawiony przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu
prac nie może być wyższy o więcej niż 10% w stosunku
do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się
o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.
3. Osoba
ubiegająca
się
o
przyłączenie
nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada
Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje.
Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji
Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie
ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz
z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie,
o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty
złożenia kompletu dokumentów i informacji
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
§ 31.1. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo
dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem
spełnienia warunków technicznych.
2. Przedsiębiorstwo
ma
prawo
odmówić
przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane
niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przyłączenia.
Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwości dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 32.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie
zostanie zachowany minimalny poziom usług,
a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych
zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania
i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych
istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania
ścieków.
2. Przedsiębiorstwo
ma
prawo
odmówić
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do
sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu
takim, że nie będą spełnione wymagania określające
minimalny poziom usług.
3. Przedsiębiorstwo
ma
prawo
odmówić
przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych
możliwości świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
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i
modernizacji
i kanalizacyjnych.

urządzeń

wodociągowych

§ 33.1. Informacje dotyczące dostępu do usług
wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli Odbiorcy
mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Rojewie, który
udostępnia nieodpłatnie wgląd w:
1) studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
3) regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
2. Tekst regulaminu umieszczony zostaje na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Rozdział 7
Sposób dokonywania odbioru przez
Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza
§ 34.1. W ramach prac związanych z odbiorem
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z projektem
przyłącza.
2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały
również obowiązek wybudowania przez przyszłego
Odbiorcę
ze
środków
własnych
urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem
przystąpienia do odbioru przyłącza może być
wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy
zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem należy wykonać operat
geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach
technicznych w dwóch egzemplarzach, z których jeden
dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do
odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją
dokumentacji geodezyjnej.
§ 35.1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin na nie dłużej niż trzy dni po dacie
zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa
w § 34, są potwierdzane przez strony w sporządzanych
protokołach.
§ 36. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu
odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 37.1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza
powinno zawierać, co najmniej:
1) dane identyfikacyjne inwestora i adres przyłącza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
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3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci
eksploatowanej.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza
powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru
(średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza
kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej
odbioru,
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem,
a realizacją przyłącza.
Rozdział 8
Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy po
przyłączeniu do sieci
§ 38.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości
odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
określonych w art. 9 i 10 ustawy.
2. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa po okazaniu
legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają
prawo wstępu na teren nieruchomości lub do
pomieszczeń Odbiorcy, w celu przeprowadzenia
kontroli
urządzenia
pomiarowego,
wodomierza
głównego lub wodomierzy (wewnętrznych, własnych
czy dodatkowych) i dokonania odczytu ich wskazań,
dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia
przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości
ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.
§ 39.1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody
lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa, a także
gdy stwierdzono awarię na przyłączu pozostającym
w posiadaniu Odbiorcy, a Odbiorca nie przystąpił
niezwłocznie do jej usuwania,
2) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania
upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
zapłaty,
3) jakość ścieków wprowadzanych nie spełnia
wymagań określonych w przepisach prawa,
4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne
odprowadzanie ścieków, np. bez zawarcia umowy
lub przy celowo uszkodzonych albo pominiętych
wodomierzach lub urządzeniach do pomiaru
ścieków.
2. W przypadku odcięcia dostawy wody
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udostępnienia
zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach
korzystania z tego punktu.
3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy
wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz
o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych
punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę co
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego.
§ 40.1. Odbiorca odpowiada za zapewnienie
niezawodnego
działania
posiadanych
instalacji
i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych włącznie
z urządzeniem do pomiarów ilości odprowadzanych
ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.
2. Odbiorca
zobowiązany
jest
do
natychmiastowego poinformowania Przedsiębiorstwa o:
1) wszelkich
stwierdzonych
uszkodzeniach
wodomierzy lub urządzenia pomiarowego w tym
o zerwaniu plomby,
2) zmianach własnościowych nieruchomości lub
zmianach użytkownika lokalu,
3) zmianach w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć
wpływ na działanie sieci,
4) zrzucie awaryjnym lub o zmianie jakości ścieków.
Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób
postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości
lub odpowiednich parametrów świadczonych usług
3. Odbiorca zobowiązany jest do użytkowania
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący
pogorszenia jakości usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności:
1) eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej,
2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych
w przypadkach i na zasadach określonych
odrębnymi przepisami,
3) poinformowaniu Przedsiębiorstwa o własnych
ujęciach wody, w celu prawidłowego naliczenia
odprowadzanych ścieków,
4) niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej.
4. Odbiorca
odpowiada
za
zabezpieczenie
wodomierzy
i
urządzeń
pomiarowych
przed
uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich
temperatur,
a
także
przed
dostępem
osób
nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym
zainstalowany jest wodomierz główny.
5. Odbiorca
umożliwia
upoważnionym
przedstawicielom Przedsiębiorstwa wstęp na teren
nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych
w § 38 ust. 2 niniejszego regulaminu.
§ 41.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego
sposobu wykonywania
przez
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub
w odprowadzaniu ścieków,
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4) występujących awarii urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo
udziela
informacji
za
pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych
środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została
przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od
otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być
udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń
wymagających okresów dłuższych niż terminy
wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem
terminów wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym
fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację
i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
§ 42.1.
Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania
reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości
i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te
usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej lub
ustnej do protokołu.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć
reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie
dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie
Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ust. 4 § 41
stosuje się odpowiednio. Termin ten może ulec
przedłużeniu,
jeżeli
istnieje
konieczność
przeprowadzenia
szczegółowego
postępowania
wyjaśniającego.
§ 43.1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za
kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się
o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja zawierająca co najmniej:
imienne wskazanie pracowników upoważnionych do
kontaktu z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się
o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny
ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie
Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości
wraz z ogłoszeniem nowych taryf.
§ 44.1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być
udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen
i stawek opłat,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków” obowiązującego na
terenie gminy,
3) tekst jednolity „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” wraz
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z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo
nie
ma
obowiązku
udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1,
poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku
dołączenia do umowy w chwili jej zawierania
obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego
ceny i stawki opłat.
§ 45.1. Przedsiębiorstwo
ma
obowiązek
poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób
zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej
72 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek
niezwłocznie poinformować Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile
czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych,
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub
zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania
przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie
Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu
poboru wody.
§ 46.1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych
powodów w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi,
a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub
ograniczeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi
winy.
Przedsiębiorstwo
wolne
jest
od
odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy
przerwa lub ograniczenie świadczenia usług wynikały z:
1) działania siły wyższej w tym zwłaszcza sił przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za
które
Przedsiębiorstwo
nie
ponosi
odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz
środowiska
naturalnego,
a
także
potrzeb
przeciwpożarowych.
Rozdział 10
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe
§ 47. Woda do celów przeciwpożarowych jest
dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów
przeciwpożarowych
zainstalowanych
na
sieci
wodociągowej.
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§ 48. Zapewnienie dostawy wody na cele
przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy
zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem
i jednostką straży pożarnej.

Poz. 2309,2310

Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 53.1. W
sprawach
nieobjętych
niniejszym
regulaminem
obowiązują
przepisy
prawa,
a w szczególności przepisy ustawy i przepisy
wykonawcze ustawy.
2. W przypadku zmiany przepisów, o których
mowa w ust. 1, w wyniku których postanowienia
regulaminu byłyby nieważne, w miejsce nieważnych
postanowień wchodzą odpowiednie przepisy do czasu
uchwalenia zmian regulaminu.

§ 49. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele
przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na
terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia
koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla
zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych
hydrantów, powiększone o marżę zysku.
§ 50. Ilość
wody
pobieranej
na
cele
przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru
jest ustalana na podstawie pisemnych informacji
składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie
ustalonych okresach.

§ 54. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 51. W przypadku poboru wody na cele
przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka
niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informację
o ilości wody pobranej.
§ 52. Należności za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak
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UCHWAŁA Nr XXX/182/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Warlubie.
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 (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, 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 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) w związku z ustawą z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady zwolnień od podatku od
nieruchomości
dla
podmiotów
gospodarczych

realizujących nowe inwestycje powodujące wzrost
zatrudnienia,
podmiotów
gospodarczych
już
istniejących i zwiększających zatrudnienie oraz
podmiotów gospodarczych podejmujących po raz
pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy.
§ 2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości,
o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc
de minimis, której udzielanie następuje zgodnie
z rozporządzeniem 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. UE L Nr 379
z dnia 28 grudnia 2006 r.).
§ 3.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
podmioty gospodarcze, które zrealizowały nowe inwestycje
i spowodowały wzrost zatrudnienia oraz podmioty
gospodarcze już istniejące i zwiększające zatrudnienie.
2. Wysokość
zwolnienia
dla
podmiotów
spełniających warunki ust 1 zależna jest od wielkości
wzrostu zatrudnienia i wynosi:
Wzrost stanowisk pracy w %
5
10
20
30 i powyżej

Przysługujące zwolnienie w %
10
20
30
50
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§ 4.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
podmioty gospodarcze podejmujące po raz pierwszy
działalność gospodarczą na terenie gminy.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 wynosi
100%.
§ 5. Zwolnienia, o których mowa w § 3 i § 4
udzielane są na okres 3 lat.
§ 6.1. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza
przyrost
liczby
zatrudnionych
w
danym
przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego
zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na
osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Nie uważa się za tworzenie nowych miejsc pracy
w odniesieniu do przedsiębiorstw powstałych w wyniku
przekształcenia, zmiany nazwy lub właściciela.
3. Za przedsiębiorstwo uważa się każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą.
§ 7.1. Stan zatrudnienia stanowiący podstawę do
uzyskania zwolnienia nie może ulec zmniejszeniu
w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z pomocy.
2. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień
zobowiązani są do udokumentowania aktualnego stanu
zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
z wyszczególnieniem osób nowo zatrudnionych
w terminie do 31 stycznia każdego roku za okres
ostatnich 12 miesięcy.
§ 8.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
udzielane jest decyzją Wójta na wniosek przedsiębiorcy.
2. Zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca,
po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
3. Dla uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 3
i § 4 konieczne jest spełnienie następujących
warunków:
1) złożenie wniosku o zwolnienie od podatku od
nieruchomości przez przedsiębiorcę według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) złożenie dokumentów:
a) oświadczenie o oddaniu nowej inwestycji do
użytku, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały,
b) potwierdzenie
tytułu
prawnego
do
nieruchomości,
c) oświadczenie o stanie średniego zatrudnienia za
okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym przedsiębiorca złożył wniosek
o udzielenie zwolnienia wraz z deklaracjami
rozliczeniowymi za poszczególne miesiące,
z potwierdzeniem ich złożenia w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały,
d) oświadczenie o ilości utworzonych miejsc pracy
w związku z nową inwestycją, potwierdzone
właściwymi deklaracjami ZUS oraz że nowo
utworzone miejsca pracy oraz poziom

Poz. 2310

zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres
zwolnienia, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
e) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
f) zaświadczenie o pomocy de minimis obejmujące
wszystkie otrzymane przez przedsiębiorcę kwoty
pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3
ostatnich lat kalendarzowych, poprzedzających
dzień złożenia wniosku oraz informacji o każdej
innej niż de minimis pomocy publicznej
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc
na
podstawie
niniejszej
uchwały
lub
oświadczenie otrzymanej pomocy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały,
g) oświadczenie, iż podmiot nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt
9-11
Wytycznych
wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004) oraz że nie
posiada zaległości podatkowych i zaległości
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz
ubezpieczenia zdrowotne, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały.
§ 9. Na początku każdego roku podatkowego
przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest
zobowiązany przedłożyć organowi podatkowemu
informacje dotyczące:
1) rodzaju poniesionych nakładów inwestycyjnych
i poziomu zatrudnienia,
2) wielkości uzyskanej pomocy publicznej oraz każdej
innej pomocy finansowej.
§ 10. Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od
podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej
uchwały, może złożyć kolejny wniosek, po wygaśnięciu
obowiązującej ulgi, pod warunkiem ponownego
zwiększenia zatrudnienia w związku z realizacją
nowych inwestycji.
§ 11.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić
pisemnie organ podatkowy o utracie warunków
zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty
powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust.1 traci
prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca,
w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę
tego prawa.
3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku
określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od
początku roku podatkowego, w którym wystąpiły
okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Przedsiębiorca,
który
z
przyczyn
nieuzasadnionych
nie
wypełnił
warunków
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo
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do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze
zwolnienia a już wykorzystane zwolnienie staje się
zaległością i podlega zwrotowi do budżetu gminy.
§ 12. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest
zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie na
wniosek organu podatkowego dodatkowych informacji
niezbędnych
do
oceny
oraz
prawidłowego
nadzorowania i monitorowania.

Poz. 2310,2311

2006 r.) biorąc pod uwagę wartość pomocy de minimis
udzielonej w bieżącym roku kalendarzowym oraz
w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych,
a także o każdej innej pomocy publicznej w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych do
31 stycznia roku następnego.
§ 16. Uchwały nie stosuje się do:
1) podmiotów posiadających zaległe zobowiązania
wobec budżetu gminy w dniu złożenia wniosku,
2) podmiotów znajdujących się w likwidacji lub
upadłości.

§ 13. W okresie korzystania z pomocy de minimis
określonej w niniejszej uchwale może nastąpić
weryfikacja
złożonych
przez
przedsiębiorcę
dokumentów poprzez kontrolę przeprowadzoną przez
upoważnionego pracownika urzędu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Warlubie.

§ 14. Przedsiębiorca
prowadzący
działalność
gospodarczą może uzyskać pomoc na podstawie
niniejszej uchwały, jeżeli jej wartość brutto łącznie
z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez
niego w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie
przekracza
kwoty
stanowiącej
równowartość
200 000 EUR, a w sektorze transportu drogowego
100 000 EUR brutto.

§ 18. Traci moc uchwała Nr VIII/56/03 Rady Gminy
Warlubie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości dla
przedsiębiorców na terenie gminy Warlubie.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 15. W okresie trwania zwolnienia przedsiębiorca
zobowiązany
jest
do
informowania
organu
podatkowego o wartości otrzymanej pomocy de
minimis według zasad zawartych w rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XXX/183/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,
art. 41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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 Nr175, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art.5, art.6 ust.12 i atr.7 ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 z 2008 r. Nr 93
poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha
powierzchni - 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,15 zł
2) od budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
a) mieszkalnych - 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 12,91 zł
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c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57 zł
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16 zł
e) letniskowo-rekreacyjnych - 6,88 zł
f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizację
pożytku
publicznego - 3,90 zł
g) od garaży - 4,96 zł
3) od budowli, od ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy - 2%

samoistne, użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
albo w posiadanie na podstawie innego tytułu
prawnego.

§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
nieruchomości
lub
ich
części
oraz
grunty
wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji zadań:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania
ścieków,
3) składowania odpadów komunalnych,
4) kultury i sportu.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
pozostałe nieruchomości lub ich części oraz grunty
stanowiące własność komunalną gminy, z wyjątkiem
tych nieruchomości, które zostały oddane w posiadanie

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Sposób
poboru
podatku,
inkasentów
i wysokość wynagradzania za inkaso określa uchwała
Rady Gminy Nr XII/61/07 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie sposobu poboru podatków i opłat lokalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała ma
należnego za 2010 rok.

zastosowanie

do

podatku

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XXX/184/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, 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 - 480,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł
c) powyżej 9 ton - 960,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1000,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1100,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1150,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1200,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1150,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1200,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1250,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1300,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1350,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1500,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
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równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1550,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1600,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1650,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 1700,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1750,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1000,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1100,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1150,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1266,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1300,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1350,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1400,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1450,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1594,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1600,00 zł
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1600,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1650,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1700,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2500,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2500,00 zł
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton - 600,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 800,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1000,00 zł
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1200,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1250,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1300,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1500,00 zł
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6)

7)

8)

9)

Poz. 2312

b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
40 ton - 1800,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 1900,00 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1200,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1400,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1500,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1960,00 zł
b) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1800,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2577,00 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:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 100,00 zł
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż12 ton, a mniej niż
18 ton - 150,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 300,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 500,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 550,00 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 621,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 860,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1162,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton
- 900,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1000,00 zł
od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 150,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 324,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 568,00 zł
b) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton 550,00 zł
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równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 860,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1306,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1719,00 zł
c) o liczbie osi trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 953,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1295,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1200,00 zł

Poz. 2312,2313

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

2312

2313
2313

UCHWAŁA Nr XXX/185/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,
art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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 Nr175, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art.18 a ust.1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116 poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłatę
w wysokości 50,00 zł.

od

posiadania

psa

§ 2.1. Zwalnia się od opłaty za 1 psa osoby
prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe.
2. Zwalnia się od opłaty psy do trzeciego miesiąca
życia.
§ 3. W przypadku, gdy posiadanie jednego psa lub
dwóch psów, zwolnione jest z opłaty, przy następnych
psach ma zastosowanie opłata przewidziana w § 1.
§ 4. Opłatę pobiera się w połowie określonej stawki
w § 1 jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał
w drugiej połowie roku.
§ 5. Opłatę należy uiścić bez wezwania do dnia
15 marca każdego roku, względnie w ciągu dwóch
2313

tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa - do rąk
sołtysa, bądź w kasie Urzędu Gminy.
§ 6. Sposób
poboru
podatku,
inkasentów
i wysokość wynagradzania za inkaso określa uchwała
Rady Gminy Nr XII/61/07 z dnia 29.11.07 r. w sprawie
sposobu poboru podatków i opłat lokalnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XXX/186/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty targowej.
b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący stołu
- 3,00 zł
2. Dzienna opłata targowa o której mowa
w § 1ust.1 od 1 osoby fizycznej, prawnej albo jednostki
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie
może przekroczyć kwoty określonej corocznie przez
Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych.

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 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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, oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730
i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:

§ 2.1. Opłatę targową pobiera inkasent (w bloczku
wpłat) rozliczając miesięcznie wpłaty w Urzędzie
Gminy w Warlubiu.
2. Inkasentem opłaty targowej jest Pani Rajska
Krystyna zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.
3. Wysokość
wynagrodzenia
ustala
się
w wysokości 20% zainkasowanych kwot.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Warlubie:
Nr XX/129/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie opłaty
targowej.

§ 1.1. Ustala się stawki opłaty targowej za każdy
dzień sprzedaży w wysokości:
1) z samochodu ciężarowego i dostawczego - 20,00 zł
2) z samochodu osobowego - 10,00 zł
3) od sprzedaży obnośnej artykułów spożywczych
i przemysłowych z ręki, kosza, skrzyni, wiadra,
wózka ręcznego, itp.:
a) od 1 mb zajmowanego stanowiska - 4,00 zł
b) za każdy następny rozpoczęty metr bieżący
zajmowanego stanowiska - 3,00 zł
4) od sprzedaży bezpośredniej ze stołu:
a) do 1,5 mb stołu - 5,00 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

2314

2315
2315

UCHWAŁA Nr XXX/195/09
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych.
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 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847 z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730
i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 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 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484,
z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
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z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) uchwala się, co następuje:

ZR-1/B otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/04 Rady Gminy
Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości wprowadza
się zmiany:
1) w załączniku nr 1 – Deklaracja na podatek od
nieruchomości – DN-1 w rubryce D pkt 1:
a) poz. 10 otrzymuje brzmienie „Identyfikator
REGON/PESEL”,
b) poz. 11 otrzymuje brzmienie „Numer
EKD/PKD”;
2) załącznik nr 4 – Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości – ZN-1/B otrzymuje
brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XVI/119/04 Rady Gminy
Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów
formularzy do podatku leśnego załącznik nr 4 – Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL1/B otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

§ 2. W uchwale Nr XVI/118/04 Rady Gminy
Warlubie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów
formularzy do podatku rolnego załącznik nr 4 – Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym –
2315

2316
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UCHWAŁA Nr XXV/171/09
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)1 oraz art. 5 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć
roczne
stawki
podatku
od
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej:
1. Od budynków lub ich części, w tym:
1) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 wyżej cyt. ustawy.
3. Od gruntów, w tym:

1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,19 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową,
2) związane z działalnością publiczną w zakresie
kultury i sportu,
3) związane ze świadczeniem usług w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę,
dostarczaniem energii cieplnej, odprowadzeniem
ścieków
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
pozostałe, będące we władaniu emerytów i rencistów,
którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu
Państwa w zamian za emeryturę lub rentę.
3. Zwolnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie dotyczą
gruntów, budynków lub ich części oraz budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
wchodzące w skład gospodarstw rolnych oznaczone
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1. Zmiany 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 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116
poz. 730, Nr 223 poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, które
służą jako drogi publiczne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/109/08 Rady
Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego Nr 166 poz. 2703).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Domański

2316

2317
2317

UCHWAŁA Nr XXV/172/09
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.)1 oraz art. 10 ust. 1
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć jako obowiązujące na terenie Gminy
w roku 2010 stawki podatku od środków
transportowych zawarte w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z wykonywaniem
zadań przez organy administracji publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/110/08 Rady
Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 166, poz. 2704).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Domański

1. zmiany 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 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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, oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2. zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
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załącznik
do uchwały nr XXV/172/09
Rady Gminy Dragacz
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku
Podatek od środków transportowych w 2010 roku

Rodzaj pojazdu
1
Samochody ciężarowe

Samochody ciężarowe z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Roczna
stawka
podatku
w zł
2
3
Powyżej 3,5 tony włącznie
470
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
710
Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1050
Liczba osi dwie:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
1110
a mniejsza niż 13 ton
Dopuszczalna masa całkowita,
liczba osi, liczba miejsc

Równa lub wyższa niż 13 ton,
a mniejsza niż 14
Równa lub wyższa niż 14 ton,
a mniejsza niż 15 ton
Równa lub wyższa niż 15 ton
O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 17
Równa lub wyższa niż 17 ton,
a mniejsza niż 19 ton
Równa lub wyższa niż 19 ton,
a mniejsza niż 21 ton
Równa lub wyższa niż 21 ton,
a mniejsza niż 23 tony
Równa lub wyższa niż 23 tony,
a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa 25 ton
O liczbie osi 4 i więcej:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton,
a mniejsza niż 27 ton
Równa lub wyższa niż 27 ton,
a mniejsza niż 29 ton
Równa lub wyższa niż 29 ton,
a mniejsza niż 31 ton
Równa lub wyższa niż 31 ton
Samochody ciężarowe z innym systemem O liczbie osi dwie:
zawieszenia osi jezdnych
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 13 ton
Równa lub wyższa niż 13 ton,
a mniejsza niż 14 ton
Równa lub wyższa niż 14 ton,
a mniejsza niż 15 ton
Równa lub wyższa niż 15 ton.

1110
1430
1540
1060
1080
1110
1220
1320
1430
1220
1320
1430
1870
1870
1430
1490
1590
1660
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O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 17 ton
Równa lub wyższa niż 17 ton,
a mniejsza niż 19 ton
Równa lub wyższa niż 19 ton,
a mniejsza niż 21 ton
Równa lub wyższa niż 21 ton,
a mniejsza niż 23 ton
Równa lub wyższa niż 23 ton,
a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton
O liczbie osi cztery:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 25 ton

Ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie
z naczepą o DMC zespołu pojazdów
Ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

Równa lub wyższa niż 25 ton,
a mniejsza niż 27 ton
Równa lub wyższa niż 27 ton,
a mniejsza niż 29 ton
Równa lub wyższa niż 29 ton,
a mniejsza niż 31 ton
Równa lub wyższa niż 31 ton
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
O liczbie osi dwie:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 18 ton
Równa lub wyższa niż 18 ton,
mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton,
a mniejsza niż 31 ton
Równa lub wyższa niż 31 ton
O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 40 ton

Równa lub wyższa niż 40 ton
Ciągniki siodłowe i balastowe
O liczbie osi dwie:
przystosowane do używania łącznie
Równa lub wyższa niż 12 ton,
z naczepą lub przyczepą z innym systemem a mniejsza niż 18 ton
zawieszeniem osi jezdnych
Równa lub wyższa niż 18 ton,

Przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają DMC od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego

1070
1110
1220
1220
1770
1770
1270
1380
1870
2690
2690
1110
1220
1320
1380
1430
1540
1770
1870
1980
1430

a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton,
a mniejsza niż 31 ton
Równa lub wyższa niż 31 ton
O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 25 ton,
a mniejsza niż 31 ton

1490

Równa lub wyższa niż 25 ton

2750

Od 7 ton i poniżej

1590
2090
2000

310
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Przyczepy i naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o DMC zespołu
pojazdów przyczepy i naczepy z innym
systemem zawieszeniu osi jezdnych o
DMC zespołu pojazdów

O liczbie osi jedna:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 18 ton
Równa lub wyższa niż 18 ton,
a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton
O liczbie osi dwie:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 28 ton
Równa lub wyższa niż 28 ton,
a mniejsza niż 33 ton
Równa lub wyższa niż 33 ton,
a mniejsza niż 38 ton
Równa lub wyższa niż 38 ton
O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 38 ton
Równa lub wyższa niż 38 ton
O liczbie osi jedna:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 18 ton
Równa lub wyższa niż 18 ton,
a mniejsza niż 25 ton
Równa lub wyższa niż 25 ton
O liczbie osi dwie:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 28 ton
Równa lub wyższa niż 28 ton,
a mniejsza niż 33 ton
Równa lub wyższa niż 33 ton,
a mniejsza niż 38 ton
Równa lub wyższa niż 38 ton
O liczbie osi trzy:
Równa lub wyższa niż 12 ton,
a mniejsza niż 38 ton

Autobusy w zależności od liczby miejsc

Równa lub wyższa niż 38 ton
Mniej niż 30 miejsc
Równa lub wyższa niż 30 miejsc

Poz. 2317,2318

330
350
370
300
690
930
1270
780
1070
330
360
650
350
930
1430
1870
1050
1430
830
1770

317

2318
2318

UCHWAŁA Nr XLIV/367/2009
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
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 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,

poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775, z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458), oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (MP. Nr 52,
poz. 742) Rada Miejska uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 131

– 5432 –

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Gniewkowo:
1. Od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł. od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,20zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 19,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,10zł.. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Poz. 2318,2319

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,80zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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 (Dz.U. z 2006 r
Nr 121, poz. 844).
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
określonego w § 1 uchwały nieruchomości lub ich
części przeznaczone na działalność bezpieczeństwa
przeciwpożarowego oraz zwalnia się budowle służące
dla celów ochrony środowiska.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący rady
Janusz Kozłowski

2318

2319
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UCHWAŁA Nr XLIV/368/2009
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust1, art.41
ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i 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 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) 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 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 i z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu
2319

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
(Mon.Pol. Nr 68, poz. 886) z kwoty 34,10zł za 1 q do
kwoty 34,00zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr XLIV/369/2009
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2010.
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 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241),
art. 10 ust.1 i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884; Nr 143
poz. 1199; z 2007 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245

poz. 1775, z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Nr 93 poz. 585,
Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009 r. Nr 56
poz. 458), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
(M.P. Nr 67 poz. 872) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych na 2010 rok obowiązujące na
terenie miasta i gminy:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
-Stawki w zł
-502
-873
-1158

-Wyszczególnienie
-1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
-2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
-3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

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

]
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - stawka podatku 437,00 zł.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy służące do obsługi gminnej
sieci
kanalizacyjnej,
wodociągowej,
pojazdy
przystosowane do wywozu nieczystości stałych
i płynnych oraz robót ogólnobudowlanych i ziemnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
2320

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
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UCHWAŁA Nr XLIV/370/2009
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego i podatku od
nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, N 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6a ust.5, ust. 8
pkt i i ust. 11 ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
zm. Dz.U z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Dz.U z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775, Dz.U z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art.6 ust. 6
pkt. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r.
Nr. 121, poz. 844, zm. Dz.U z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Dz.U z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, Dz.U z 2008 r. Nr 93, poz. 582,
Nr 116, poz. 730), art. 6 ust.2, ust. 5 pkt i i ust.9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz.U Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Dz.U 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 Rada Miejska w Gniewkowie uchwala co
następuje:
§ 1. Ustalić wzory formularzy, na których
w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego, lub
zaistnienia w nim zmian, osoby fizyczne zobowiązane
są złożyć organowi podatkowemu Gniewkowa
następujące informacje w sprawach podatków:
1) informację w sprawie podatku od nieruchomości na
formularzu IN – 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) informację w sprawie podatku rolnego na
formularzu IR – 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) informację w sprawie podatku leśnego na
formularzu IL -1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ustalić wzory formularzy, na których osoby
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie
posiadające
osobowości
prawnej,
jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych są zobowiązane składać organowi
podatkowemu Gniewkowa w ustawowych terminach, na
321

dany rok podatkowy wypełnione następujące wzory
formularzy:
1) deklarację na podatek od nieruchomości na
formularzu DN – 1 zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały;
2) deklarację na podatek rolny na formularzu DR – 1
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3) deklarację na podatek leśny na formularzu DL – 1
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Gniewkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie do ustalenia podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego od dnia 1 stycznia 2010 r.
i z tym dniem traci moc uchwała Nr XXIV/185/2004
Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada
2004 r.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski
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UCHWAŁA Nr XXXIII/204/09
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 art. 5
ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych2 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.)3 uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na 2010 r. w następujący sposób:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,62 zł – od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł –
od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,10 zł – od 1 m2 powierzchni;
d) działek rekreacyjnych – 0,39 zł - od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł - od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 14,60 zł - od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 6,04 zł – od 1 m2
powierzchni użytkowej;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,16 zł – od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,49 zł - od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
f) domów letniskowych – 6,88 zł - od 1 m2
powierzchni;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Tracą moc:
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1) Uchwała Nr XXV/141/08 Rady Gminy w Rogowie
z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2009 r. (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego Nr 155, poz. 2420 z dnia 2 grudnia
2008 r.).
2) Uchwała Nr XXXIV/229/06 Rady Gminy
w Rogowie z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych
na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Rogowo (Dz.
Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 153,
poz. 2206 z dnia 5 grudnia 2006 r.).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
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 i 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.
2. 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.
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56,
poz. 458.
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UCHWAŁA Nr XXXVI/275/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art.10 ust.1 i 2, art.12b ust. 4, art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,
Liczba osi dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej
Mniej niż
niż
1
2
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), uchwala się
co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie
miasta i gminy Strzelno na 2010 rok:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 400,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 550,00 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 650,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
900,00
900,00
900,00
900,00
Trzy osie
600,00
600,00
1 026,00
1 026,00
1 026,00
1 026,00
Cztery osie i więcej
800,00
800,00
1 672,00
1 672,00
1 672,00

3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 380,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 650,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 700,00 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1 266,00
1 266,00
1 266,00
1 266,00
700,00
700,00
1 594,00
1 594,00
1 594,00
1 594,00
1 054,00
1 054,00
2 480,00
2 480,00
2 480,00

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
zespołu pojazdów oraz w zależności od liczby osi
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:
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Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
700,00
1 428,00
1 428,00
1 428,00
Trzy osie
1 724,00
2 000,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 100,00 zł,
Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1 000,00
1 960,00
1 960,00
1 960,00
2 000,00
2 577,00

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Stawka podatku (w złotych)

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
100,00
324,00
324,00
Dwie osie
213,00
621,00
860,00
1 162,00
Trzy osie
685,00
953,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 600,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 900,00 zł.
2. Dla pojazdów, określonych w pkt 1, 3 i 7
posiadających certyfikat EURO, katalizator albo instalację
gazową stawki podatku określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 300,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 412,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 488,00 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 285,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 488,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 525,00 zł;
2323
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Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
200,00
568,00
568,00
313,00
860,00
1 306,00
1 720,00
953,00
1 295,00

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 450,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 675,00 zł.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak
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UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 r.
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 tony i poniżej 12 ton, ciągniki siodłowe
i balastowe przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespoły pojazdów od 3,5 ton poniżej 12 ton,
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, autobusy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458),
uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe, należące do
jednostek
organizacyjnych
Gminy
Strzelno,
nieposiadających osobowości prawnej, takie jak
2324
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UCHWAŁA Nr XXXVI/277/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta stanowiącą
podstawę wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy
Strzelno ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r.
2325

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 r. (M. P. z 2009 r. Nr 68,
poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty 28,00 zł za
1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak
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UCHWAŁA Nr XXXVI/278/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2) od każdego następnego psa - 17,00 zł
2. w gospodarstwach rolnych od
następnego psa powyżej dwóch - 12,00 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) i art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

każdego

§ 2.1. Ustala się termin płatności opłaty 15 marca
każdego roku.
2. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak

§ 1. Wprowadza się opłatę roczną od posiadania
psów na terenie Miasta i Gminy Strzelno:
1. w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych:
1) od pierwszego psa - 12,00 zł,
2326
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UCHWAŁA Nr XXXVI/279/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) i art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Strzelno
w 2010 roku:
1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 14,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) od pozostałych budynków lub ich części:
a) budynki letniskowe – 6,88 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) garaże - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) budynki gospodarcze - 4,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) inne pozostałe budynki, w tym na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
3. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha
powierzchni,
3) od pozostałych:
a) zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
i
gospodarczymi
oraz
od
gruntów
przeznaczonych na te cele, zakwalifikowanych w
ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe –
0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

Poz. 2327,2328

b) zabudowanych domkami letniskowymi oraz od
gruntów przeznaczonych na te cele – 0,39 zł od
1 m2 powierzchni,
c) pozostałe, w tym na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł
od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak
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UCHWAŁA Nr XXXVI/280/2009
RADY MIEJSKIEJ w STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się w 2010 r. od podatku od
nieruchomości:
1. budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy, o ile nie są w posiadaniu osób
fizycznych,
osób
prawnych
lub
jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
2. budynki oraz grunty w części przeznaczonej
i eksploatowanej na cele ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa publicznego.
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§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Strzelna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dorota Repulak
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UCHWAŁA Nr XXIX/152/09
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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)
w związku z art. 8 oraz art. 10 ust. 1 - 3 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 Nr 56, poz. 458), obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie
stawek
podatku od
środków transportowych
obowiązujących w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 67,
poz. 872) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.(M. P.
z 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, 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 - 400,- zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 650,- zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 800,- zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 850,- zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 900,- zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.000,- zł
d) równej lub wyższej niż15 ton - 1.300,- zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1.200,- zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton, - 1.250,- zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.300,- zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1.350,- zł

e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton - 1.400,- z l
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 1.400,- zł
- o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1.350,- zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.400,- zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1.450,- zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 1.671,99 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 1.671,99 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 850,- zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton , a mniej niż
14 ton - 900,- zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.000,- zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1.300,- zł
- o liczbie osi trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1.250,- zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1.300,- zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.350,- zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 tony - 1.400,- zł
e) równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.600,- zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 1.600,- zł
- o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż
25 ton - 1.400,- zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.600,- zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2.000,- zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2.479,97,- zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2.479,97- zł
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 600,- zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 800,- zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,- zł
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
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przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 800,- zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.100,- zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.300,- zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 1.427,98 zł
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1.570,- zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 1.800,- zł
6) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 800.- zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.100,- zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.300,- zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 1.959,23 zł
- o liczbie osi trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1.742,06 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2.576,88 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 - 800,- zł
8) Od przyczep i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
- o liczbie osi jedna:
a) o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 600,b) o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 800,- z ł
c) o równej lub wyższej niż 25 ton - 1.000,- zł
- o liczbie osi dwie:
a) o równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż
28 ton - 800,- zł
b) o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 1.000,- zł
c) o równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.100,- zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton - 1.300,- zł
- o liczbie osi trzy:
a) o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.000,- zł
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b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1.300,- zł
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi jedna:
a) o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 600,- zł
b) o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 800,- zł
c) o równej lub wyższej niż 25 ton - 1.000,- zł
- o liczbie osi dwie:
a) o równej lub wyższej niż 12 tony, a mniej niż
28 ton - 900,- zł
b) o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 1.000,- zł
c) równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.305,39 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton - 1.718,71 zł
- o liczbie osi – trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton
- 1.000,- zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1.300,- zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.200,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500,- zł
§ 2.1. Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7
i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki
podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 440,- zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 715 ,- zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 880,- zł
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 660,- zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 880,- zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100,- zł
3) 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 - 880,- zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.320,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650,- zł
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7, i 10
posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się
i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 360,- zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 585,- zł
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c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 720,- zł
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 540,- zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 720,- zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 900,- zł
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 720,- zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.080,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.350,- zł
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mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/96/08 Rady Gminy
Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od środków transportowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Pilak

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy,
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których
2329
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UCHWAŁA Nr XXIX/153/09
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla
celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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, 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),
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku (M.P. z 2009 r. Nr 68,
poz. 886) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2009 roku określoną w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów
obliczenia podatku rolnego (ogłoszonego w Monitorze
Polskim Nr 68, poz. 886) w wysokości 34,10 zł za 1 dt.
obniża się do wysokości 25,- zł za 1 dt.
2330

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/98/08 Rady Gminy
Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenie
podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Pilak
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UCHWAŁA Nr XXXI/170/09
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2010 r.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa
uchwała XIII/67/07 Rady Gminy Waganiec z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, oz. 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku
z art. 6 ust. 3 oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249,
poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Komunikatu
Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów w 2009 r. (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886)
uchwala się, co następuje:

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień
nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru wg
ustalonego harmonogramu.
§ 4. Określa się wzór formularza „informacja
w sprawie podatku rolnego” stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się wzór formularza „deklaracja na
podatek rolny” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Ustala się wzory formularzy stanowiących
załączniki do składanych informacji i deklaracji:
1) załącznik
oznaczony
ZR-1/A
dane
o nieruchomościach rolnych;
2) załącznik oznaczony ZR-1/B dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku rolnym.

§ 1.1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Waganiec na
2010 r. do kwoty 32 zł za kwintal.
2. Zwalnia się od podatku rolnego grunty
wykorzystywane
na
cele
statutowe
ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

§ 2.1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze
inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto
Urzędu Gminy Waganiec.
2. Inkasentem poboru podatku ustala się sołtysów
w poszczególnych miejscowościach.

Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner

2331

2332
2332

UCHWAŁA Nr XXXI/171/09
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz.U.

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223,
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 6 ust. 2,
ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, Dz. U
z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
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§ 3. Ustalić wzory formularzy stanowiących
załączniki do składanych informacji i deklaracji:
1) załącznik
oznaczony
ZL-1/A
dane
o nieruchomościach leśnych;
2) załącznik oznaczony ZL-1/B dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku leśnym.

z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić wzory formularzy, na których
w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego lub
zaistnienia w nim zmian, osoby fizyczne zobowiązane
są złożyć organowi podatkowemu gminy Waganiec
następujące informacje w sprawach podatków:
1) informację w sprawie podatku leśnego na
formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

§ 2. Ustalić wzory formularzy, na których osoby
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie
posiadające
osobowości
prawnej,
jednostki
organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów
Państwowych są zobowiązane składać organowi
podatkowemu gminy Waganiec w ustawowych
terminach, na dany rok podatkowy wypełnione
następujące wzory formularzy:
1) deklaracje na podatek leśny na formularzu zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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UCHWAŁA Nr XXXI/172/09
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz w sprawie poboru tego podatku.
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 oraz Dz.U. 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku
z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Dz.U. z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz.U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,32 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie handlu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych – 3,84 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,43 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budowli – 2% ich wartości;
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł z ha
powierzchni,
c) pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,07 zł
od 1 m2 powierzchni.
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§ 6. Określa się wzór formularza „deklaracja na
podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się wzory formularzy stanowiących
załączniki do składanych informacji i deklaracji:
1) załącznik
oznaczony
ZN-1/A
dane
o nieruchomościach;
2) załącznik oznaczony ZN-1/B dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki, budowle i grunty:
1. Wykorzystywane na cele statutowe ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.
2. Stanowiące własność gminy z wyłączeniem ich
części lub całości służących działalności gospodarczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

§ 3.1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze
inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto
Urzędu Gminy Waganiec.
2. Inkasentem poboru podatku ustala się sołtysów
w poszczególnych miejscowościach.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa
uchwała XIII/67/07 Rady Gminy Waganiec z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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.

§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień
nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru podatku
wg ustalonego harmonogramu.
§ 5. Określa się wzór formularza „informacja
w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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UCHWAŁA Nr XXXI/173/09
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 8 oraz
art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245,
poz. 1775, Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,

poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz.U. z 2009 r. Nr 56,
poz. 458), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P.
z 2009 r. Nr 67, poz. 872) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2010 r. określoną
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalania się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
dla potrzeb gminy i stanowiące jej własność,
z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których
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mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

załącznik
do uchwały nr XXXI/173/09
Rady Gminy Waganiec
z dnia 27 listopada 2009 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

Liczba osi
2 osie
3 osie
4 osie i więcej

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3, 5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.130,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.360,00 zł.
1.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyposażone w katalizator spalin:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.090,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.315,00 zł.
Przy określeniu wysokości stawki podatku nie
uwzględnia się roku produkcji pojazdu.
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
640,00 zł
1.150,00 zł
1.875,00 zł

3.1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.600,00 zł.
3.2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator
spalin – 1.545,00 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
Oś jezdna (osie jezdne)
całkowita zespołu pojazdów:
z zawieszeniem pneumatycznym
ciągnik siodłowy + naczepa,
lub zawieszeniem uznanym za
ciągnik balastowy
równoważne
+ przyczepa (w tonach)
a) do 36 ton włącznie
- 2 osie
1.620,00 zł
- 3 osie
1.670,00 zł
b) powyżej 36 ton
- 2 osie
1.770,00 zł
- 3 osie
1.975,00 zł
5. 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 – 1.360,00 zł

1.425,00 zł
1.790,00 zł
2.700,00 zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

2.100,00 zł
2.150,00 zł
2.370,00 zł
2.720,00 zł

6. 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:
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Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

855,00 zł
1.265,00 zł
1.360,00 zł

1.140,00 zł
1.600,00 zł
1.600,00 zł

1.400,00 zł
1.485,00 zł
1.415,00 zł

1.650,00 zł
2.015,00 zł
1.930,00 zł

7.1. Autobusy wyprodukowane w 2000 r. i później
(zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)
o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 690,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.720,00 zł.
7.2. Autobusy wyprodukowane przed 2000 r.
(zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)
o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 800,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.825,00 zł.
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UCHWAŁA Nr XXVI/295/09
RADY MIESKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechocinek.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia
12 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1
i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/57/03 Rady Miejskiej
Ciechocinka z dnia 11 czerwca 2003 r. Statut Gminy
Miejskiej
Ciechocinek
(Dziennik
Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r.
Nr 123, poz. 1746, z 2006 r. Nr 134, poz. 2014 z 2008 r.
Nr 18, poz. 243, Nr 55, poz. 874 i Nr 111, poz. 1812)
wprowadza się następującą zmianę:
- w
załączniku
Nr
5
„Wykaz
jednostek
organizacyjnych gminy” w dziale I dodaje się pkt 7
w brzmieniu: „7) Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ciechocinku”
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.
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powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski
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UCHWAŁA Nr XXXII/159/09
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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, 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), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące w gminie Świekatowo w następujących
wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 0,76 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha 4,04 zł
c) przeznaczonych na cele letniskowe od 1 m2 0,38 zł
d) przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne
od 1 m2 0,14 zł
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego od 1 m2 0,37 zł
f) pozostałych nie wymienionych w ppkt. a – e od
1 m2 0,15 zł
g) pod drogami od 1 m2 0,01 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 części budynków
mieszkalnych
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej 15,84 zł
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 9,56 zł
2336

d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług
medycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,70 zł
e) przeznaczonych na cele letniskowe od 1 m2
powierzchni użytkowej 6,80 zł
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej 6,87 zł
g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,38 zł
3) od budowli – od wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%
§ 2.1. Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty
i budynki oraz budowle służące:
a) zaopatrzeniu mieszkańców w wodę,
b) oczyszczaniu ścieków,
c) ochronie p. pożarowej.
2. Zwolnić nieruchomości komunalne, lub ich
części nie oddane w użytkowanie innym podatnikom.
§ 3.1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości,
ustalając jako inkasentów sołtysów gminy Świekatowo.
2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości
6% od pobranej kwoty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek
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UCHWAŁA Nr XXXII/160/09
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, 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 i Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241) art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 oraz art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

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

06 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
(M.P. Nr 67, poz. 872) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742),
uchwala się, 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 - 525 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 701 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 812 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
2
3
Dwie osie
13
601
14
601
15
601
635
Trzy osie
17
285
19
285
21
756
23
756
25
1.165
1.165
Cztery osie i więcej
25
790
27
1.201
29
1.816
31
1.816
1.816

3. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 530 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 723 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
876
876
876
1.356
725
725
1.165
1.165
1.709
1.709
1.189
1.189
1.792
2.658
2.658

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 860 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użytkowania z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

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

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobusy służące do przewozu dzieci
i młodzieży do szkół i gimnazjum na terenie gminy.
§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.226
2.101
2.101
2.153
1.801
2.767

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
368
368
368
Dwie osie
241
705
977
1.321
Trzy osie
777
1.084

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 638 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.312 zł
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Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.189
1.531
1.531
1.615
Trzy osie
1.303
1.867

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 188 zł

nie mniej
niż

Poz. 2337

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
646
646
646
356
977
1.477
1.952
1.084
1.473

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek
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UCHWAŁA Nr XXXII/162/09
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości.
§ 2. Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do
15 maja, lub w terminie 14 dni od dnia nabycia psa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, 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 i Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601,
Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828,
Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. 56, poz. 458)
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742), uchwala się, co
następuje:

§ 3. Zwolnić z opłaty jednego psa służącego do
pilnowania gospodarstwa domowego nie będącego
gospodarstwem rolnym.
§ 4.1. Zarządzić pobór opłaty ustalając sołtysów
gminy Świekatowo jako inkasentów.
2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości
6% od pobranej kwoty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek

§ 1. Wprowadzić opłatę od posiadania psów
i ustalić wysokość stawki w/w opłaty w 2010 roku
w wysokości 11,00 zł od jednego psa.
2338
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UCHWAŁA Nr XXXII/163/09
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, 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
i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. 56,
poz. 458) w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie

wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określić dzienną stawkę opłaty targowej przy
handlu obwoźnym przy sprzedaży z pojazdu lub ze
straganu w wysokości 12 zł.
§ 2. Ustalić pobór dziennej opłaty targowej
w drodze inkasa przez osobę wyznaczoną przez Wójta
Gminy , ustalając jednocześnie dla niej wynagrodzenie
w wysokości 20% od zebranej i rozliczonej kwoty.
§ 3. Traci moc uchwała NR XXXIV/177/06 Rady
Gminy Świekatowo z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie
określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
i sposobu jej poboru.
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§ 4. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Łysek
2339
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UCHWAŁA Nr XLVII/311/2009
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku
z art. 4 i 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
MP z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758, Dz.U.
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, MP
z 2007 r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, Dz.U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, MP z 2008 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,
poz. 692, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1463) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,02 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,18 zł za 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,64 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 17,51 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2340

c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,52 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 4,81 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% wartości.
§ 2 Zwalania się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki, budowle związane z gminną
gospodarką wodno-ściekową;
2) grunty, budynki, budowle związane z gminną
działalnością kulturalno-oświatową i rekreacyjnosportową;
3) grunty, budynki, budowle związane z gminną
ochroną zdrowia i rehabilitacji (z wyjątkiem usług
farmaceutycznych);
4) grunty, budynki, budowle związane z gminną
ochroną przeciwpożarową;
5) grunty, budynki i budowle stanowiące własność
gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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UCHWAŁA Nr XLVII/313/2009
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz. art. 10
ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, MP
z 2006 r. Nr 72, poz. 721 i Nr 75, poz. 758, Dz.U.
z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, MP
z 2007 r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, Dz.U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, MP z 2008 r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,
poz. 692, Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1463) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. z dnia
20 października 2009 r. Nr 67, poz. 872) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawki podatku od
środków transportowych na 2010 r. według załącznika
nr 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła

załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/313/2009
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 4 grudnia 2009 r.
Wysokość stawek podatku od środków
transportowych na 2010 r.
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 696,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1 164,00 zł.
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
a) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
13 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 576,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 840,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej niż
14 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 576,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 840,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej niż
15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 576,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 840,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 660,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 308,00 zł,
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
17 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 276,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 720,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej niż
19 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 720,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 116,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej niż
21 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 720,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 116,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej niż
23 ton
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z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 768,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 116,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton mniej niż
25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 1 176,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 644,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 176,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 644,00 zł,
c) w przypadku czterech i więcej osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 768,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 140,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż
27 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 152,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 800,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej niż
29 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 112,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 752,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton mniej niż
31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 112,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 752,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 112,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 752,00 zł.
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton - 828,00 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton
a) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
18 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 140,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 176,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż
25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 500,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 2 040,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej niż
31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 464,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 2 040,00 zł,
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o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 644,00 zł
z innym systemem zawieszenia - 2 028,00 zł,
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 560,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 740,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 2 004,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 2 652,00 zł.
5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 180,00 zł.
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego,
a) w przypadku jednej osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
18 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 360,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 960,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej niż
25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 360,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 960,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 372,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 936,00 zł,
b) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
28 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 240,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 876,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej niż
33 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 708,00 zł,
z innym systemem zawieszenia - 936,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej niż
38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 984,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 440,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym –
1 344,00 zł,
z innym systemem zawieszenia – 1 752,00 zł,
c) w przypadku trzech osi:
-
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o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej niż
38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 792,00 zł z innym systemem
zawieszenia - 1 008,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym 1 104,00 zł z innym systemem zawieszenia –
1 344,00 zł.
7. Autobusy,
mniej niż 30 miejsc - 816,00 zł,
równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 632,00 zł.
-
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UCHWAŁA Nr XLVII/314/2009
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6
ust. 2 i 3, art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U Nr 136, poz. 969,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775. Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od
podatku rolnego gruntów (użytków rolnych), na których
zaprzestano produkcji rolnej.
1. Właściciel (użytkownik) gruntów stanowiących
użytki rolne jest zobowiązany w terminie do końca
kwietnia roku podatkowego złożyć do Wójta Gminy
wniosek o zaprzestaniu produkcji rolnej na użytkach
rolnych. Wniosek winien zawierać: nazwisko i imię
podatnika, miejsce zamieszkania, miejsce i obszar
gruntów wyłączonych z produkcji, numer działki wg
ewidencji gruntów i klasę oraz przewidywany okres
(przyczynę) wyłączenia z produkcji rolnej.
2. Właściciel (użytkownik) gruntów, na których
zaprzestano produkcji rolnej obowiązany jest do
przeciwdziałania erozji gleby i innym zjawiskom
powodującym trwałe pogorszenie wartości gruntów
rolnych; utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym
rozprzestrzenianiu się chwastów.
3. Kontrolę gruntów, na których zaprzestano
produkcji rolnej przeprowadzi pracownik Urzędu
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Gminy zajmujący się rolnictwem na przestrzeni
miesiąca maja i sierpnia.
4. Odpis podatku rolnego z konta podatnika za
grunty wyłączone z produkcji dot. roku 2010 dokonany
będzie po uzyskaniu pozytywnej oceny kontrolującego
(spełnione wymogi zawarte w pkt 2). W przypadku
negatywnej oceny przez kontrolującego podatnik
otrzyma decyzję o odmowie zwolnienia z podatku
rolnego od gruntów wyłączonych z produkcji.
5. Pozytywne
wyniki
opracowane
przez
kontrolującego będą stanowiły podstawę do odpisu
podatku rolnego na rok 2010 od gruntów, na których
zaprzestano produkcji rolnej.
6. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20%
powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż
3 lata (nie dotyczy to użytków rolnych klasy V, VI, VIz).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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UCHWAŁA Nr XXXVI/198/09
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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 art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 595, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r. Nr 52,
poz. 742) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
d) grunty przeznaczone na cele letniskowe – 0,39 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2343

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) budynki przeznaczone na cele letniskowe –
6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki i ich części, budowle oraz grunty:
1) stanowiące własność komunalną gminy, które nie
zostały oddane w najem, zarząd, dzierżawę lub nie
są użytkowane na podstawie innego tytułu prawnego
lub bez tytułu prawnego;
2) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów
komunalnych;
3) zajęte na prowadzenie działalności służącej
społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 3. Traci moc uchwała XXXV/191/09 Rady
Gminy Bukowiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Karpus
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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UCHWAŁA Nr XXXVI/199/09
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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), art. 10 ust. 1
i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,
poz. 595, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.
(M. P. z dnia 20 października 2009 r. Nr 67, poz. 872)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. z dnia
18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków
transportowych w następujących wysokościach:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 695,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 926,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.150,00 zł;
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 13 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.300,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 13 ton z innym systemem zawieszenia 1.350,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej
niż 14 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.350,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej
niż 14 ton z innym systemem zawieszenia 1.450,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej
niż 15 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.450,00 zł,

o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej
niż 15 ton z innym systemem zawieszenia 1.550,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.550,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.850,00 zł,
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 17 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.350,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 17 ton z innym systemem zawieszenia 1.450,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej
niż 19 ton z zawieszeniem pneumatycznym i
równoważnym - 1.450,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej
niż 19 ton z innym systemem zawieszenia 1.550,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej
niż 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.550,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej
niż 21 ton z innym systemem zawieszenia 1.600,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej
niż 23 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.650,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej
niż 23 ton z innym systemem zawieszenia 1.750,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.750,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.950,00 zł,
c) w przypadku czterech i więcej osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.550,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 1.650,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 27 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.650,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 27 ton z innym systemem zawieszenia 1.750,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej
niż 29 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.750,00 zł,
-
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o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej
niż 29 ton z innym systemem zawieszenia 1.950,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.950,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton
z innym systemem zawieszenia - 2.550,00 zł;
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 926,00 zł;
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
a) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.042,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z innym systemem zawieszenia 1.098,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.150,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 1.250,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.250,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 31 ton z innym systemem zawieszenia 1.450,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.650,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.960,00 zł,
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.850, 00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 40 ton z innym systemem zawieszenia 2.050,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 2.050,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z innym systemem zawieszenia - 2.600,00 zł;
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, - 348,00 zł;
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:
-

3)

4)

5)

6)
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a) w przypadku jednej osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 348,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z innym systemem zawieszenia 405,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 405,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 463,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 463,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z innym systemem zawieszenia - 660,00 zł,
b) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 695,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 28 ton z innym systemem zawieszenia 811,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej
niż 33 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 811,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej
niż 33 ton z innym systemem zawieszenia 985,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej
niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 985,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej
niż 38 ton z innym systemem zawieszenia 1.450,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.300,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.850,00 zł,
c) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 788,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 38 ton z innym systemem zawieszenia 1.098,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.098,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.440,00 zł;
7) autobusy:
- mniej niż 30 miejsc - 811,00 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.550,00 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobusy służące do przewozu uczniów
do szkół.
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§ 3. Traci moc uchwała XXXV/192/09 Rady
Gminy Bukowiec z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
podatku od środków transportowych na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Karpus
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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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
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Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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