DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2010 r.
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Nr 174

UCHWAŁY
nr XXXIX/243/2010 Rady Miasta Kowal z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania

9143

nr XXXVIII/225/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Waganiec

9143

nr XXXVIII/226/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia
dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie
Waganiec

9147

nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji
opisu granic okręgów wyborczych

9148

nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
aktualizacji opisu granic obwodów głosowania

9149

nr XXXIX/ 249/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010 r. w sprawie opłaty
targowej

9149

2230

–

nr XXXIX/250/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości

9150

2231

–

nr XLI/288/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 października 2010 r. w sprawie utworzenia
obwodu głosowania

9151

nr XLI/200/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej
Nieszawce.

9151

nr LII/484/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

9152

nr L/545/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez
gminę Białe Błota

9153

nr L/547/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Białe Błota

9153

nr L/555/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty
targowej

9154
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nr L/556/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

9155

nr L/557/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 r

9156

nr XLV/246/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011

9158

2240

–

nr XLV/247/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od
środków transportowych na rok 2011

9159

2241

–

nr XLV/248/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia
ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 r. na
terenie gminy Bukowiec

9161

nr XXXVIII/292/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
pozbawienia statusu pomnika przyrody

9162

nr XXXVIII/294/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9162

nr XXXVIII/297/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości

9163

nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego

9164

nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

9177

nr XXXIV/310/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

9178
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nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 r

9181

2249

–

nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

9181

nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu
płatności i sposobu jej poboru

9182

nr 930/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład
w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu
osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania
zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny

9183
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UCHWAŁA Nr XXXIX/243/2010
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Kowal.

Na podstawie na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z poźn. zm.) r. na wniosek
Burmistrza, Rada Miasta uchwala, co następuje:

powierza

się

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i BIP.

§ 1.1) Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów
Burmistrza Miasta Kowal zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r. tworzy się obwód głosowania Nr 3
w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.
2) Ustala się siedzibą Obwodowej Komisji
Wyborczej dla obwodu, o którym mowa w ust. 1
w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.
ul. Kopernika 19.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Marek Pieńkowski

§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
2225
2225

UCHWAŁA Nr XXXVIII/225/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Waganiec.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 18 ust. 2
pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych
na
terenie
gminy
Waganiec
o następującym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/166/05 Rady
Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie:
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Waganiec zmieniona Uchwałą
Nr XXXII/191/06 Rady Gminy Waganiec z dnia
27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę
nr XXVI/166/05 Rady Gminy Waganiec z dnia
29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Waganiec
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 24, poz. 359).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner

załącznik
do uchwały nr XXXVIII/225/10
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 września 2010 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
§ 1.1. Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Waganiec, zwany dalej „Regulaminem”,
określa:

Dziennik Urzędowy
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1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne
w zależności od potrzeb uczniów,
2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz
tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zależności od zdarzenia losowego.
2. Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się
w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten
cel w budżecie.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne:
kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium
języków obcych, kolegium pracowników służb
społecznych
oraz
niepubliczne
kolegium
nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków
obcych,
2) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczny
i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,
także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki,
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę publiczną,
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla
młodzieży i dla dorosłych oraz szkołę niepubliczną
nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej dla
młodzieży i dla dorosłych.
4. Regulamin stosuje się odpowiednio do
wychowanków ośrodków oraz słuchaczy szkół
i kolegiów.
§ 2.1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom
w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji,
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
2. Pomoc materialna ma charakter wspomagający
proces edukacyjny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
§ 3. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym przeznacza się środki
w budżecie z zastrzeżeniem, że:
1) na stypendia szkolne przeznacza się nie mniej niż
95% ustalonej kwoty,
2) na zasiłki szkolne przeznacza się nie więcej niż 5%
ustalonej kwoty.
§ 4.1. Do ubiegania się o stypendium szkolne lub
zasiłek szkolny uprawnieni są:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
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obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia, zwani dalej uczniami.
2. Stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane na
wniosek:
1) rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły,
kolegium
nauczycielskiego,
nauczycielskiego
kolegium języków obcych i kolegium pracowników
służb społecznych
2) dyrektora szkoły.
3. Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również
przyznawane z urzędu.
4. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń,
jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
3) posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie
Gminy Waganiec.
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
Waganiec może odstąpić od wymogu określonego
w pkt. 3.
§ 5.1. Warunkiem ubiegania się o stypendium
szkolne i zasiłek szkolny jest złożenie stosownego
wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały, wraz z dokumentami wskazanymi
we wzorze.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
powinien być złożony w: Zespole Obsługi Szkół
w Wagańcu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, do
dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchacza – do dnia 15 października
danego roku szkolnego.
3. W
uzasadnionych
przypadkach
wniosek
o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2,
w szczególności w przypadku:
1) długotrwałej choroby osoby składającej wniosek,
2) wypadków losowych (np. śmierć rodzica/opiekuna
prawnego),
3) klęski żywiołowej z tym, że jego pozytywne
rozpatrzenie uzależnione będzie od wysokości
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nierozdysponowanych środków przeznaczonych na
pomoc materialną o charakterze socjalnym.
4. Wykonywanie czynności administracyjno –
finansowych
dotyczących
udzielania
pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie gminy należy do Zespołu
Obsługi Szkół w Wagańcu.
5. Wykonania czynności administracyjno –
finansowych
dotyczących
udzielania
pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Zespołowi Obsługi
Szkół w Wagańcu formalnej oceny złożonego wniosku,
pod kątem prawidłowości wypełnienia druku wniosku
i kompletności załączników, dokonuje upoważniony
przez Wójta Kierownik Zespołu Obsługi Szkół
w Wagańcu.
6. Projekt decyzji o przyznaniu lub odmowie
przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku
przedstawia upoważniony przez Wójta Kierownik
Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.
7. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Formularze wniosków o przyznanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym można
pobierać w siedzibie Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu.
§ 6. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie
dłuższy niż od września do grudnia oraz od stycznia do
czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od
października do grudnia; oraz od stycznia do czerwca
w danym roku szkolnym.
§ 7.1. Formy udzielania stypendium szkolnego
zależą od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Waganiec.
2. W zależności od potrzeb uczniów stypendia
szkolne udziela się uczniom w następujących formach:
1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
obejmującej w szczególności:
a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii,
słowników, atlasów, tablic matematycznych,
fizycznych,
chemicznych,
geograficznych
i innych książek pomocnych w realizacji procesu
dydaktycznego,
b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym: sprzętu
komputerowego, oprogramowania, specjalistycznych
edukacyjnych programów komputerowych oraz
urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor,
drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne,
pendrive, głośniki, mikrofon, części do
komputera, tuszy i papieru do drukarek),
c) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio
związanego z realizacją procesu dydaktycznego,
w tym przyborów szkolnych (np. zeszytów,
długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,
bloków, flamastrów, kredek, pędzli, farb, kleju,
papieru kolorowego, ołówków, piór, gumek,
temperówek, kalkulatorów, bibuły, brystolu,
papieru kancelaryjnego, nożyczek, taśmy
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klejącej, papieru milimetrowego, korektorów,
plasteliny, modeliny itp.), przyborów do nauki
zawodu,
d) wyposażenie miejsca do nauki w mieszkaniu
(biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka na
biurko),
e) zakup okularów korekcyjnych,
f) zakup stroju sportowego na obowiązkowe
i pozalekcyjne zajęcia wychowania fizycznego,
w tym na zajęcia prowadzone na basenie: strój
kąpielowy, klapki, czepek,
g) zakup stroju galowego wymaganego przez
szkołę,
h) zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest
w szkole obowiązkowe,
i) zakup odzieży ochronnej niezbędnej do nauki
zawodu,
j) zakup sprzętu sportowego,
k) opłata abonamentu internetowego,
l) pokrycie
kosztów
transportu
środkami
komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której
uczeń pobiera naukę,
m) zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących
pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na
realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie
obowiązku szkolnego przez ucznia,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
w zajęciach ogólnorozwojowych np. zajęcia na
basenie, turystyka szkolna, „zielona szkoła” wstęp
do muzeum, teatru, kina itp.
3. Stypendium szkolne może być udzielane
uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom
kolegiów także w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, w tym m.in. zakwaterowanie
w bursie, internacie lub stancji, posiłki w ramach
żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium
środkami komunikacji zbiorowej.
4. Stypendium szkolne może być także udzielone
w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ
przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach, o których mowa w ust. 1, a w przypadku
uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie,
o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe, natomiast
w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium
w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe.
5. Udzielenie uczniowi, w którego rodzinie
występuje alkoholizm lub narkomania, stypendium
szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wymaga
ustalenia, że zachodzą przesłanki gwarantujące
wykorzystanie tej formy pomocy przez ucznia.
6. Stypendium szkolne może być udzielone
w jednej lub kilku formach.
§ 8.1. W przypadku, gdy:
1) stypendium szkolne przyznane zostało w formach,
o których mowa w § 7 ust. 2 i 3,
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2) zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, zwrot
poniesionych kosztów tych świadczeń dokonuje się
na podstawie sprawdzonych, faktur, rachunków,
biletów miesięcznych lub indywidualnych na
pojazd. W przypadku kupna usługi edukacyjnej od
osoby fizycznej nie prowadzącej działalności
gospodarczej,
poniesiony
koszt
będzie
dokumentować np. umowa kupna-sprzedaży bądź
umowa o dzieło lub umowa zlecenie i rachunek do
tej umowy wystawiony. W szczególnych sytuacjach
(zakup za drobną kwotę, zakup na targowisku, zakup
używanych podręczników), dopuszczona będzie
możliwość udokumentowania poniesionego kosztu
pisemnym oświadczeniem - potwierdzającym
poniesienie kosztów zgodnie z ostateczną decyzją
Kategoria
stypendium
I
II
III
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administracyjną o przyznaniu świadczenia. Termin
przedstawienia dokumentów o poniesionych
wydatkach ustalony będzie w wydanej decyzji.
3) w
uzasadnionych
przypadkach
rozliczenia
wydatków można dokonać w innym terminie, za
zgodą organu wydającego decyzję.
§ 9.1. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego
następuje w zależności od:
1) sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin z tym, że:
a) do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się
stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
stypendium o charakterze motywacyjnym.
b) wysokość stypendiów szkolnych zależy od
wysokości dochodu:

Średni dochód miesięczny
netto na jednego członka rodziny w zł
do 150,00
powyżej 150,00 do 250,00
powyżej 250,00 do kwoty ustalonej
w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej

2) występowania obok sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin, uprawniającej do ubiegania się
o stypendium szkolne innych okoliczności,
o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy tj.
bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub
długotrwałej choroby, wielodzietności, braku
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii
także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
3) liczby uprawnionych uczniów ubiegających się
o udzielenie stypendium szkolnego, na dany rok
szkolny.
2. W razie zmiany ustawowych podstaw obliczania
wysokości stypendiów – odpowiednio ulegają zmianie
indywidualne stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 1)
lit b).
3. Łączna kwota przyznanych w danym roku
stypendiów oraz zasiłków szkolnych nie może
przekroczyć kwoty środków, przeznaczonych na ten cel
w budżecie.
4. Jeżeli po rozpatrzeniu wniosków zgodnie
z zasadami przyjętymi w ust. 1, kwota przeznaczona na
wypłatę stypendiów szkolnych nie zostanie całkowicie
rozdysponowana, wysokość stypendiów może być
podwyższona:
a) w kategorii I stypendium, w której średni dochód
miesięczny netto na jednego członka rodziny wynosi
do 150,00 zł - do kwoty 182 zł,
b) w kategorii II stypendium, w której średni dochód
miesięczny netto na jednego członka rodziny wynosi
powyżej 150,00 zł do 250,00 zł – do kwoty 182 zł,
c) w kategorii III stypendium, w której średni dochód
miesięczny netto na jednego członka rodziny wynosi
powyżej 250,00 zł do kwoty ustalonej w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – do kwoty
182 zł,

Poz. 2225

Kwota maksymalna
stypendium w zł. miesięcznie
83,00 zł
78,00 zł
73,00 zł

5. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na
wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na
przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które
złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do
otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 9
ust. 1 pkt.1 lit. b), stypendium szkolne będzie
przyznawane w kwocie 73 zł miesięczne, do momentu
wyczerpania się środków, o których mowa w § 3 z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie
będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom
pochodzącym z rodzin gdzie występuje bezrobocie lub
korzystającym z pomocy społecznej. Bezrobocie lub
korzystanie
z
pomocy
społecznej
należy
udokumentować
stosownym
zaświadczeniem,
odpowiednio z Urzędu Pracy lub Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
6. W
przypadku
równych
dochodów,
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub
słuchacz pochodzący z rodziny, w której występuje
wielodzietność, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo
w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub słuchacz
pochodzący z rodziny o największej liczbie dzieci
uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.
7. W przypadku, gdy zasady określone w ust. 5 nie
przyniosą rozstrzygnięcia, o pierwszeństwie decyduje
największa liczba dzieci w rodzinie, uczęszczających do
szkoły podstawowej:
a) jeżeli po rozpatrzeniu wniosków zgodnie z zasadami
przyjętymi w ust. 5, środki nie zostaną całkowicie
rozdysponowane, stypendium będzie przyznawane
w następnej kolejności uczniom lub słuchaczom
pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach,
z odpowiednim zastosowaniem ust. 6 i 7.
§ 10. Przyznanie stypendium
w zależności od formy:
1) miesięcznie,

realizowane

jest
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2) w dwóch ratach, w okresie: styczeń - czerwiec
i wrzesień - grudzień,
3) jednorazowo w całości,
4) w uzasadnionych przypadkach w innych okresach.

Poz. 2225,2226

a) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 14. Wysokość zasiłku szkolnego nie może
przekroczyć
jednorazowo
kwoty
stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

§ 11.1. Uczeń traci prawo do otrzymywania
stypendium, jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole z przyczyn niezależnych od
niego;
2) został skreślony z listy uczniów;
3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
2. O wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1,
rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor
szkoły niezwłocznie informuje Wójta Gminy Waganiec.
3. Przyznane stypendium szkolne wstrzymuje się
albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Należności z tytułu nienależnie pobranego
stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze
decyzji administracyjnej.

§ 15. O zasiłek szkolny można ubiegać się
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku.
§ 16. Zasiłek szkolny w zależności od sytuacji
materialnej ucznia i występujących zdarzeń losowych
może być udzielany raz lub kilka razy w roku,
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 17. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek
rodziców, opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
§ 18. Zasiłek szkolny przyznaje
w drodze decyzji administracyjnej.

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wójt

Gminy

§ 19. W sprawach spornych i nieuregulowanych
w niniejszym regulaminie decyduje Wójt Gminy.

§ 13. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
2225

2226
2226

UCHWAŁA Nr XXXVIII/226/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie
Waganiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 40
ust. 4, 5, 6, 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury
technicznej
niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych
niezwiązanych
z
potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego dróg gminnych w celach wymienionych

w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki za każdy
dzień zajęcia:
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego
zajęcia jezdni - 8,00 zł.
2. Stawki określone w § 2 ust.1 pkt.1 stosuje się
także do pobocza, chodników, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się
stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa
drogowego w wysokości 2,00 zł.
3. W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej
wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa
drogowego) całość drogi mieszcząca się w liniach
regulacyjnych drogi traktowana jest, jako jezdnia.
4. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się
także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż
24 godziny.
§ 3.1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych
w § 1 pkt.2 – 120,00 zł.
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2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za
rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie,
o którym mowa w § 1 pkt.2 jest umieszczone w pasie
drogowym w okresie krótszym niż jeden rok, opłatę
pobiera się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym.

Poz. 2226,2227

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/103/04 Rady
Gminy Waganiec z dnia 18 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości
stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w gminie
Waganiec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Ustala się następujące dzienne stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
wymienionych w § 1 pkt.3:
1) pod obiekty handlowe i usługowe - 0,50 zł, za 1 m2
2) pod inne obiekty - 0,50 zł, za 1 m2
3) za umieszczenie reklamy - 1,50 zł, za 1 m2

Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
2226

2227
2227

UCHWAŁA Nr XXXVIII/228/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
Waganiec Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy
Waganiec Nr XXIX-194/02 z dnia 28.06.2002 r.
w sprawie okręgów wyborczych dokonuje się
aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 95 z 2002 r. poz. 1976)
wprowadza się następujące zmiany:
1. Okręg wyborczy Nr 1
1) zmiana nazw sołectw
a) w uchwale jest:
1. Sołectwo Waganiec SHRO
2. Sołectwo Waganiec
powinno być:
Sołectwo Waganiec

§ 2. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym
okręgu, po wprowadzonych zmianach, określa załącznik
do uchwały.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko
– Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we
Włocławku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner

załącznik
do uchwały nr XXXVIII/228/10
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 września 2010 r.
NUMER
OKRĘGU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GRANICE OKRĘGU
Sołectwo WAGANIEC
Sołectwo KAŹMIERZYN
Sołectwo ZBRACHLIN
Sołectwa: NOWY ZBRACHLIN, SIUTKOWO
Sołectwo NISZCZEWY
Sołectwa: MICHALIN, KOLONIA ŚWIĘTE
Sołectwa: ŚLIWKOWO, STARY ZBRACHLIN
Sołectwa: WŁOSZYCA, BERTOWO
Sołectwa: WÓLNE, WÓJTÓWKA, SZPITALKA, PRZYPUST

LICZBA
WYBIERANYCH
RADNYCH
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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10
11
12
13
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Poz. 2227,2228,2229

Sołectwo PLEBANKA
Sołectwa: BRUDNOWO, KONSTANTYNOWO
Sołectwo SIERZCHOWO
Sołectwa: JÓZEFOWO, WIKTORYN

1
1
1
1

2227
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/229/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy
Waganiec Rada Gminy Waganiec uchwala, co
następuje:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.

§ 1. W załączniku do uchwały Zarządu Gminy
Waganiec Nr 37/98 z dnia 16.09.1998 r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania dokonuje się
aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
wprowadza się następujące zmiany:
1. obwód głosowania Nr 2
1) przeniesienie sołectwa Stary Zbrachlin z obwodu
głosowania nr 2 do obwodu głosowania nr 3,
2) przeniesienie sołectwa Włoszyca z obwodu
głosowania nr 2 do obwodu głosowania nr 4,
2. obwód głosowania Nr 5
1) przeniesienie sołectwa Wiktoryn z obwodu
głosowania nr 5 do obwodu głosowania nr 6.

Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

załącznik
do uchwały nr XXXVIII/229/10
Rady Gminy Waganiec
z dnia 19 października 2010 r.
NUMER
OBWODU
1
2

§ 2. Podział gminy na obwody głosowania, ich
granice i numery po wprowadzonych zmianach, określa
załącznik do uchwały.

3
4

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko
– Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we
Włocławku.

5
6

GRANICE OBWODU
Sołectwa: Waganiec, Kaźmierzyn
Sołectwa: Zbrachlin, Nowy Zbrachlin,
Siutkowo
Sołectwa: Niszczewy, Michalin, Kolonia
Święte, Śliwkowo, Stary Zbrachlin
Sołectwa: Włoszyca, Bertowo, Wólne,
Wójtówka, Szpitalka, Przypust, Plebanka
Sołectwa: Brudnowo, Konstantynowo
Sołectwa: Sierzchowo, Józefowo, Wiktoryn

2228

2229
2229

UCHWAŁA Nr XXXIX/249/2010
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej.
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 jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 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,; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173,
poz. 1218,; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106

poz. 675) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223
poz. 1463,; z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Nr 215 poz. 1674)
oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r –
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.,
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Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192 poz. 1378,;
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318,
Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 57,
poz. 466, Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz. 1241, Nr 166
poz. 1317, Nr 168 poz. 1323, Nr 213 poz. 1652, Nr 216
poz. 1676,; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 57 poz. 355,
Nr 127 poz. 858, Nr 167 poz. 1131) Rada Gminy
Jeżewo uchwala, co następuje:

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych.

§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej za każdy
dzień sprzedaży w wysokości:
1. Od sprzedaży z ręki, koszyków, skrzynek i wiader 4,00 zł
2. Od sprzedaży ze stołu o wymiarach 2,40 m x 1,00 m
- 5,00 zł
3. Od sprzedaży z wózka, przyczepki, samochodu
osobowego - 9,00 zł
4. Od sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 t 12,00 zł
5. Od sprzedaży z przyczepy lub samochodu
ciężarowego - 19,00 zł
6. Od sprzedaży z namiotu - 18,00 zł

§ 5. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy
Jeżewo

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonuje się sprzedaży.
§ 4. Opłatę targową pobiera inkasent w bloczku
wpłat będącym drukiem ścisłego zarachowania
i rozlicza miesięcznie w kasie Urzędu Gminy Jeżewo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżewo.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jeżewie
Nr XVIII/117/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

§ 2. Dzienna opłata targowa o której mowa w § 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
2229
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UCHWAŁA Nr XXXIX/250/2010
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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 Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz 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 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, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 215, poz. 1674)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie Gminy Jeżewo w wysokości:
1. od gruntów:

1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni;- 0,50 zł
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha
powierzchni;- 4,15 zł
3) pozostałych użytkowanych przez osoby, których
jedynym i wyłącznym źródłem utrzymania jest
renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne, od 1 m2 powierzchni;0,06 zł
4) pozostałych wykorzystywanych na wypoczynek
i rekreację, od 1 m² powierzchni;- 0,41 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni;- 0,10 zł
6) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi, oznaczone symbolem „dr”, od 1 m2
powierzchni;- 0,01 zł
2. od budynków lub ich części - od 1 m2
powierzchni użytkowej
1) a) mieszkalnych; - 0,42 zł
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2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej; - 12,82 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym; - 9,82 zł
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;- 4,27 zł
5) pozostałych, wykorzystywanych na wypoczynek
i rekreację- 7,06 zł
6) pozostałych, będących własnością osób, których
jedynym i wyłącznym źródłem utrzymania jest
renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny lub
świadczenie przedemerytalne- 3,77 zł
7) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku

Poz. 2230,2231,2232

publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 4,09 zł
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/200/09 Rady
Gminy w Jeżewie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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UCHWAŁA Nr XLI/288/10
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.)1 na wniosek Wójta uchwala
się, co następuje:

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do organów
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r. tworzy się obwód głosowania Nr 3
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie LeczniczoOpiekuńczym, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w świetlicy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku ul. Przedmiejska 1.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218
poz. 1592 z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48 poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 z 2009 r.
Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

§ 2. Uchwałę o utworzeniu obwodu głosowania
przesyła się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA Nr XLI/200/2010
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, ze zm.)1 na wniosek Wójta Gminy
Wielka Nieszawka, uchwala się, co następuje:
w

§ 1. W
celu
przeprowadzenia
głosowania
wyborach organów samorządu terytorialnego,

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. na obszarze
gminy Wielka Nieszawka tworzy się odrębny obwód
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej
Nieszawce oraz ustala się jego numer, granicę a także
siedzibę obwodowej komisji według poniższej tabeli:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 174

Numer obwodu
głosowania
4

– 9152 –

Granica obwodu głosowania
Dom Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Dom Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 18

1. Dz.U. z 2004 r. nr 25, poz. 219, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457,
Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz.U. z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz.U. z 2008 r. Nr 96,
poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz. 1651,
Nr 213, poz. 1652, Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Krywionek
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UCHWAŁA Nr LII/484/10
RADY MIEJSKIEJ w MOGILNIE
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2010 r. Nr 176,
poz. 1191), w związku z 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 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, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675), na wniosek Burmistrza Mogilna,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
o numerze kolejnym 16 dla wyborców przebywających
w dniu wyborów w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie,
z siedzibą w Mogilnie, ul. Kościuszki 6 dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Mogilna.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zostaje
podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Mogilnie oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mogilnie i w sposób
zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały
przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie KujawskoPomorskiemu
i
Komisarzowi
Wyborczemu
w Bydgoszczy.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Wojtasiński
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UCHWAŁA Nr L/545/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Białe Błota.
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych określonych w art. 42 ust. 7
pkt 3 ustawa Karta Nauczyciela – prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na
ich rzecz – zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Białe Błota w następującej wysokości:
1. logopeda – 20 godzin
2. psycholog – 20 godzin
3. pedagog – 20 godzin
4. doradca zawodowy – 20 godzin.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 42 ust. 7 pkt 3
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800,
Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po uzyskaniu opinii
związków zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski
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UCHWAŁA Nr L/547/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania w gminie Białe Błota.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 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
zmiany: 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. 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. 111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 142, 146,
Nr 106 poz. 675); art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
Nr 180 poz. 1493 zmiany: z 2009 r. Dz.U. Nr 206 poz. 1589,
z 2010 r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842) Rada Gminy
Białe Błota uchwala co następuje:

funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Gminie Białe Błota oraz szczegółowe warunki jego

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.
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jawnym, zwykłą większością głosów oddanych przez
członków Zespołu.
4. Przewodniczący zostaje wybrany na czas
określony, na okres 2 lat.
5. O
wyborze
Przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego pisemnie powiadomia się Wójta
Gminy.
6. Przewodniczący może zostać odwołany w trybie
takim jak przy powołaniu, ale na podstawie:
1) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek
z
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Odwołanie następuje w wyniku głosowania
jawnego, zwykłą większością głosów.
2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.
3) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy.
7. Odwołanie
przewodniczącego
skutkuje
koniecznością powołania nowego przewodniczącego.

załącznik
do uchwały nr L/547/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 października 2010 r.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania w Gminie Białe Błota
Rozdział 1
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białe Błota
1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą
przedstawiciele:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych
Błotach
b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Białych Błotach
c) Urzędu Gminy Białe Błota
d) Posterunku Policji w Białych Błotach
e) oświaty z terenu Gminy Białe Błota
f) ochrony zdrowia z terenu Gminy Białe Błota
g) organizacji pozarządowych z terenu Gminy Białe
Błota
h) Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy
i) Wydziału
Rodzinnego
i
Nieletnich
Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy
j) Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji/jednostek
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami/jednostkami
2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota
powołującym Zespół Interdyscyplinarny.
3) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać
odwołany w trybie natychmiastowym, w przypadku
uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad
poufności danych i informacji uzyskanych w ramach
działania w Zespole Interdyscyplinarnym mocą
Zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota.
3. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu

Rozdział 2
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy,
a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego
skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych
Gminy – wskazanych przez Wójta Gminy Białe Błota.
2. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
Wójtem Gminy a w/w podmiotami.
3. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Spotkania
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Z każdego ww. spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
6. Spotkania organizowane są w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
7. Uczestnictwo
w
spotkaniach
Zespołu
Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.
8. Środki na funcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
pochodzą z budżetu Gminy Białe Błota.
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UCHWAŁA Nr L/555/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej.
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: 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2
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ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,) oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze
zm: Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105,
poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192,
poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671,
z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318, 1320, z 2009 r.
nr 18, poz. 97, Nr 44 poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 142, poz. 961,) uchwala się, co następuje:

Poz. 2236,2237

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso
opłaty targowej w wysokości 10% pobranych opłat
targowych.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza
ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca, za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu
Gminy Białe Błota.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/441/2009 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.1
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej
obowiązującą na terenie Gminy Białe Błota przy
sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 16,00 zł;
2) innych samochodów niż wymienionych w pkt 1,
przyczep, naczep - 32,00 zł;
3) wózka, roweru, ręki i kosza – 9,00 zł.

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.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż
§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom
poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota, przy czym
każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego
sołectwa.
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UCHWAŁA Nr L/556/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613,) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe
Błota w 2011 roku:
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 – 4,15 zł od
1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,25 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,17 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
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c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 3,83 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
o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej
w podstawie prawnej uchwały, z tym że, od budowli
wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.

Poz. 2237,2238

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski
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 L/557/2010
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613,) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od jednego środka transportowego obowiązujących na
terenie Gminy Białe Błota w 2011 r.:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 430,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 660,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 770,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 13 ton - 490,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej
niż 14 ton - 520,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej
niż 15 ton - 600,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 770,00 zł

b) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 17 ton - 600,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej
niż 19 ton - 770,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej
niż 21 ton - 820,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej
niż 23 tony - 1 040,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniejszej
niż 25 ton - 1 300,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1 420,00 zł
c) o liczbie osi 4 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton - 940,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 27 ton - 980,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej
niż 29 ton - 1 420,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej
niż 31 ton - 2 090,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 090,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem
osi jezdnych niż wymienione w pkt 2
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 13 ton - 600,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej
niż 14 ton - 600,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż
15 ton - 770,00 zł
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- równej lub wyższej niż 15 ton - 1 630,00 zł
b) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
17 ton - 770,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton a mniejszej niż
19 ton - 820,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton a mniejszej niż
21 ton - 1 040,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton a mniejszej niż
23 tony - 1 300,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej
niż 25 ton - 1 990,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2 080,00 zł
c) o liczbie osi - 4 i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
25 ton - 940,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż
27 ton - 1 420,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż
29 ton - 2 340,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż
31 ton - 2 800,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 800,00 zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 460,00 zł
5) od ciągników siodłowych lub 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 - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton - 600,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż
25 ton - 770,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż
31 ton - 820,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1 740,00 zł
b) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton
włącznie - 1 630,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton 1 800,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 090,00 zł
6) od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton - 490,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż
25 ton - 770,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż
31 ton - 1 420,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2 160,00 zł
b) o liczbie osi - 3
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równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton
włącznie - 2 150,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton 2 650,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2 800,00 zł
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 330,00 zł
8) od przyczep lub 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
liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:
a) o liczbie osi - 1
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton - 330,00 zł
- równej lun wyższej niż 18 ton a mniejszej niż
25 ton - 430,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 490,00 zł
b) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
28 ton - 490,00 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż
33 tony - 820,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton
włącznie - 1 040,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton 1 250,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 470,00 zł
c) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie - 940,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton 980,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 250,00 zł
9) od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi
jezdnych niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie
z pojazdem silnikowym:
a) o liczbie osi - 1
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
18 ton - 330,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż
25 ton - 490,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 770,00 zł
b) o liczbie osi - 2
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
28 ton - 490,00 zł
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż
33 tony - 1 250,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton
włącznie - 1 630,00 zł
- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton 1 760,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2 080,00 zł
-
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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.

c) o liczbie osi - 3
- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie - 1 250,00 zł
- - wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton 1 350,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1 590,00 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
- do 15 miejsc - 500,00 zł
- powyżej 15 miejsc a mniej niż 30 miejsc 1 250,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 900,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/440/2009 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Sampławski
2238
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UCHWAŁA Nr XLV/246/10
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia
2010 r. Nr 55, poz. 755) 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 – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
d) grunty przeznaczone na cele letniskowe – 0,41 zł
od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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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.

f) budynki przeznaczone na cele letniskowe –
7,06 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) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów
komunalnych;
2) zajęte na prowadzenie działalności służącej
społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/198/09 Rady
Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Wszołek
2239
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UCHWAŁA Nr XLV/247/10
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 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, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 r. (M.P. z dnia 25 października 2010 r. Nr 75,
poz. 950) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia
2010 r. Nr 55, poz. 755) 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 730,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 972,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.200,00 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 - 1.350,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 13 ton z innym systemem zawieszenia 1.400,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej
niż 14 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.400,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 13 ton mniej
niż 14 ton z innym systemem zawieszenia 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej
niż 15 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 14 ton mniej
niż 15 ton z innym systemem zawieszenia 1.600,00 zł,
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o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym
- 1.600,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.900,00 zł;
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 17 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.400,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 17 ton z innym systemem zawieszenia 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej
niż 19 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 17 ton mniej
niż 19 ton z innym systemem zawieszenia 1.600,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej
niż 21 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.600,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 19 ton mniej
niż 21 ton z innym systemem zawieszenia 1.650,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej
niż 23 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.700,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 21 ton mniej
niż 23 ton z innym systemem zawieszenia 1.800,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 1.800,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 23 ton
z innym systemem zawieszenia - 2.000,00 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 - 1.600,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 1.700,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 27 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.700,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 27 ton 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 - 1.800,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 27 ton mniej niż
29 ton z innym systemem zawieszenia 2.000,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 2.000,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 29 ton z innym
systemem zawieszenia - 2.600,00 zł;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
-
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o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 972,00 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 - 1.092,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z innym systemem zawieszenia 1.148,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.200,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 1.300,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 31 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.300,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton mniej
niż 31 ton z innym systemem zawieszenia 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 1.700,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
z innym systemem zawieszenia - 2.010,00 zł;
b) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.900,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 40 ton z innym systemem zawieszenia 2.100,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 2.100,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 40 ton
z innym systemem zawieszenia - 2.650,00 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, - 365,00 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 - 365,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 18 ton z innym systemem zawieszenia 425,00 zł,
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o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 425,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 18 ton mniej
niż 25 ton z innym systemem zawieszenia 486,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 486,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 25 ton
z innym systemem zawieszenia - 693,00 zł;
b) w przypadku dwóch osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 730,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 28 ton z innym systemem zawieszenia 852,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej
niż 33 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 852,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 28 ton mniej
niż 33 ton z innym systemem zawieszenia 1.034,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej
niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 1.034,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 33 ton mniej
niż 38 ton z innym systemem zawieszenia 1.500,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 1.350,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.900,00 zł;
c) w przypadku trzech osi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 38 ton z zawieszeniem pneumatycznym
i równoważnym - 827,00 zł,

Poz. 2240,2241

o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton mniej
niż 38 ton z innym systemem zawieszenia 1.148,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym - 1.148,00 zł,
- o masie całkowitej nie mniej niż 38 ton
z innym systemem zawieszenia - 1.490,00 zł;
7) autobusy:
- mniej niż 30 miejsc - 852,00 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.600,00 zł.

-

-

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobusy służące do przewozu uczniów
do szkół.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/199/09 Rady
Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie
podatku od środków transportowych na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Wszołek
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.

2240
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UCHWAŁA Nr XLV/248/10
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2011 r. na terenie
gminy Bukowiec.
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, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969,

z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustalić cenę 1dt żyta przyjmowanej jako
podstawa naliczenia podatku rolnego w 2011 r.
w wysokości 36,00 zł.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Czesław Wszołek
2241

2242
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/292/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 i 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.) 1 oraz
art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.) uchwala się, co następuje

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski

§ 1.1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody jedno
drzewo z gatunku brzoza brodawkowata, rosnące
w miejscowości Wydrzno, na działce nr 114/1, obręb
Wydrzno,
stanowiącej
własność
Powiatu
Grudziądzkiego, które zostało uznane za pomnik
przyrody rozporządzeniem Nr 33/98 Wojewody
Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz.Urz. Woj.
Toruńskiego Nr 34, poz. 2880).
2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje
z uwagi na utratę wartości przyrodniczej, jest
całkowicie suche, pozbawione ulistnienia i części
konarów, częściowo złamane po przejściu silnych
wiatrów, w chwili obecnej grozi powaleniem.

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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy
zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804.
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/294/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
§ 2.1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
powinien zawierać w szczególności
1) nazwę i cel inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;

5) opis inicjatywy, w tym:
a) proponowany zakres rzeczowy zadania,
b) wstępny harmonogram realizacji,
c) dotychczas wykonane prace,
d) opis kolejnych działań planowanych przy
realizacji zadania.
6) określenie liczby osób, którym służyć będzie
inicjatywa lokalna;
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy, w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych,
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d) informacje o ewentualnych innych źródłach
finansowania,
8) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu
inicjatywy oraz źródło finansowania;
9) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę
inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku można dołączyć w szczególności
kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.
3. Wnioski, o których mowa w ust.1, składane będą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

4)
5)
6)

7)
8)

§ 3.1. Wniosek o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Zespół ds.
wspierania inicjatyw lokalnych w ciągu 30 dni od daty
otrzymania niezbędnych dokumentów.
2. W skład Zespołu ds. wspierania inicjatyw
lokalnych wchodzą:
1) dwie osoby wskazane przez Radę Miejską;
2) trzech przedstawicieli Burmistrza.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa
Regulamin pracy Zespołu, zatwierdzony przez Burmistrza.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący,
wyznaczony przez Burmistrza.

Poz. 2243,2244

transportowe, materiały niezbędne do realizacji
inicjatywy lokalnej;
wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy
lokalnej;
zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania
będącego przedmiotem wniosku;
wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;
koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone
przez gminę po jej zrealizowaniu.
liczba uczestników inicjatywy lokalnej –
mieszkańców osiedla, bloku, członków organizacji
występującej z inicjatywą.

§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a ponadto
podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń
w miejscach publicznych.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski

§ 4.1. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod
uwagę następujące kryteria:
1) zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności
lokalnej;
2) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy
w łącznych szacunkowych kosztach realizacji
inicjatywy lokalnej;
3) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację
inicjatywy lokalnej, w szczególności: dokumentacja
projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.

2243
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/297/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) 1, art.18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)2 w związku z art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta i gminy Łasin
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. zgodnie
z poniższą tabelą:

Przedmiot opodatkowania
I Powierzchnia gruntów
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
II Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części
1. mieszkalnych

Stawka od
1 m2
0,79 zł
4,15 zł/ha
0,35 zł
0,66 zł
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2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wg wartości określonej
na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Poz. 2244,2245

20,61 zł
9,82 zł
4,25 zł
6,60 zł
2% ich
wartości

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620.
2. 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 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/218/2009 Rady
Miejskiej Łasin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 126, poz. 2146).
§ 3. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
przez
rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski
2244
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/298/2010
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych(t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) 1, art. 6a
ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ustawy
o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późn. zm.)2, art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 200
poz. 1682 z późn. zm.)3, art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 4 w związku
z art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla
podatku od nieruchomości:
1) informacja o nieruchomościach i obiektach
budowlanych (IN-1) – załącznik Nr 1;
2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) –
załącznik nr 2.
§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla
podatku rolnego:
1) informacja o gruntach (IR-1) – załącznik Nr 3;
2) deklaracja na podatek rolny (DR-1) – załącznik nr 4.
§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla
podatku leśnego:

1) informacja o lasach (IL-1) – załącznik Nr 5;
2) deklaracja na podatek leśny (DL-1) – załącznik nr 6.
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

powierza

się

§ 5. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr III/29/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
formularza
informacji
o
nieruchomościach
i obiektach budowlanych (Dz. Urz. Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Nr 149, poz. 3038);
2) uchwała Nr III/28/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149, poz. 3037);
3) uchwała Nr III/31/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
formularza informacji o gruntach (Dz.Urz. Województwa
Kujawsko – Pomorskiego Nr 149, poz. 3040);
4) uchwała Nr III/30/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
formularza deklaracji na podatek rolny (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 149,
poz. 3039);
5) uchwała Nr III/33/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
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formularza informacji o lasach (Dz.Urz. Województwa
Kujawsko - Pomorskiego Nr 149, poz. 3041);
6) uchwała Nr III/32/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru
formularza deklaracji na podatek leśny (Dz.Urz.
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 150,
poz. 3163).
§ 6. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
przez
rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Żuchowski
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Poz. 2245

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245
poz. 1775 z 2007 r. Nr 109 poz. 747 z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620.
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, Nr 143
poz. 1199 z 2006 r. Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775 z 2008 r.
Nr 116 poz. 730 z 2009 r. Nr 56 poz. 458 z 2010 r. Nr 96 poz. 620.
4. 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 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/309/2010
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1, art. 5 i art. 7
ust. 3 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. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości:
1) od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni
użytkowej:
a) mieszkalnych - 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 20,00 zł

c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł
e) pozostałych (z wyjątkiem garaży) w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł
f) garaży (z wyjątkiem związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą) - 6,50 zł
2) od budowli: 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,
3) od gruntów:
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a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m² powierzchni - 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł
c) pozostałych od 1 m² powierzchni, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
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, 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, oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675.
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).
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 oraz
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich
części zajęte na:
a) cele kulturalne i sportowe,
b) cele
ochrony
przeciwpożarowej
oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) rozwój kultury informacyjnej na terenach
wiejskich,
- z
wyjątkiem
wykorzystywanych
na
prowadzenie działalności gospodarczej,
2) piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej oraz przeznaczonych na garaże.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

Poz. 2246,2247

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/228/09 Rady
Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2009 r.
2246
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UCHWAŁA Nr XXXIV/310/2010
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1 i art. 10
ust. 1 i 2 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 następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Pakość:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 656,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.042,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.250,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

zawieszenia
według
stawek
określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1.563,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.563,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.563,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały,
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie
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z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego) 750,00 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton według stawek określonych
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.094,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.823,00 zł
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

się

Poz. 2247

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 114, 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. 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, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675.
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 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WEz dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłata za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
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. 146, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/310/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15
i więcej

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
i więcej

12
25
27
29
31

25
27
29
31
i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1 282,00
1 282,00
1 282,00
1 597,00
Trzy osie
959,00
959,00
1 563,00
1 563,00
1 676,00
1 676,00
Cztery osie i więcej
2 024,00
2 024,00
2 237,00
2 342,00
2 342,00

Inny system
zawieszania osi
jezdnych
4
1 386,00
1 386,00
1 386,00
1 618,00
1 386,00
1 386,00
1 386,00
1 618,00
2 077,00
2 077,00
2 032,00
2 032,00
2 449,00
2 479,97
2 479,97
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/310/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
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
i więcej

12
40

40
i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1 065,00
1 065,00
1 065,00
1 980,00
Trzy osie
1 980,00
1 980,00

Inny system
zawieszania osi
jezdnych
4
1 384,00
1 384,00
1 384,00
2 055,00
2 055,00
2 662,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/310/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+
pojazd silnikowy (w tonach)

2247

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25
i więcej

12
28
33
38

28
33
38
i więcej

12
38

38
i więcej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Jedna oś
639,00
639,00
852,00
Dwie osie
745,00
745,00
1 011,00
1 384,00
Trzy osie i więcej
959,00
1 172,00

Inny system
zawieszania osi
jezdnych
4
745,00
852,00
852,00
639,00
852,00
1 375,00
1 811,00
1 040,00
1 364,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 174

– 9181 –

Poz. 2248,2249

2248
2248

UCHWAŁA Nr XXXIV/311/2010
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2011 r.
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 175, 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, Nr 157,
poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1 oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) 2
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta będącej podstawą
naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość
na 2011 r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.(M.P.
Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
36,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
2248
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UCHWAŁA Nr XXXIV/312/2010
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz 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 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)1 oraz art. 19
pkt 1 lit. „a” oraz pkt 2 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:

2. Na inkasenta wyznacza się Pana Wojciecha
Dąbrowskiego.
3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości
10% od zainkasowanej opłaty.

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki (od każdej
osoby), małych ilości warzyw, kwiatów, płodów
rolnych oraz innych produktów 12,00 zł,
2) przy sprzedaży z zajmowanego jednego stanowiska
handlowego 27,00 zł.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty w trybie inkasa.

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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Pakości.

uchwały

powierza

się

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa
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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 oraz 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, Nr 157, poz. 1241, oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675.
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 r.)

Poz. 2249,2250

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłata za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
2. 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 oraz z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620.

2249
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UCHWAŁA Nr XXXIV/313/2010
RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności 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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 18a
ust 1 i art. 19 pkt 1 lit. „f” i pkt 2 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. Wprowadza się na terenie Gminy Pakość
opłatę od posiadania psów.
§ 2.1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów na terenie gminy:
a) od pierwszego psa 15,00 zł
b) od drugiego psa i każdego następnego 15,00 zł
2. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów
dla osób posiadających gospodarstwa rolne:
a) od trzeciego i każdego następnego psa 15,00 zł
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego:
- w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Pakość,
- w drodze inkasa - na terenie gminy, nie
obejmującym miasta Pakości.
2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości
10% od zapłaconej opłaty z terenu właściwości
działania danego inkasenta.
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów
z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Pakość.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Pakości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

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, 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 oraz 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, Nr 157, poz. 1241, oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675.
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 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłata za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.)
2. 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 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458.
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UCHWAŁA Nr 930/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia
obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt
i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 1, art. 17 ust. 3a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 2 oraz
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) 3
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 4 uchwały Nr 700/09 Rady Miasta
Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad
korzystania ze środków komunikacji miejskiej
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz
sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład
w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności
przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia
przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz
spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka
transportowego bez uzasadnionej przyczyny (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Nr 137 poz. 2569), wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do korzystania
z biletów ulgowych specjalnych (imiennych dla
dziecka lub ucznia lub na okaziciela dla opiekuna)
przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej
MZK w Toruniu, uprawnieni są:
1) dzieci i uczniowie, zamieszkali na terenie Gminy
Miasta Toruń:
a) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności:
- uczęszczający do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych, szkół podstawowych
i gimnazjów oraz innych ośrodków
realizujących edukację przedszkolną
i szkolną na wszystkich liniach dziennych,
- w
stopniu
umiarkowanym
z niepełnosprawnością ruchową lub
intelektualną uczęszczający do szkół
ponadgimnazjalnych
do
ukończenia
24 roku życia na wszystkich liniach
dziennych,
b) posiadający
orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia specjalnego uczęszczający do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół
podstawowych, gimnazjów, zasadniczych
szkół zawodowych specjalnych, szkół
przysposabiających do pracy na trasie dom –
przedszkole/oddział przedszkolny/szkoła/miejsce
praktyk zawodowych – dom na liniach
dziennych,
c) z rodzin wielodzietnych, w których jest
pięcioro i więcej dzieci uczących się

i będących na utrzymaniu rodziców, nie
dłużej niż do 20 roku życia na wszystkich
liniach dziennych,
d) uczniowie klas terapeutycznych na trasie dom
– szkoła – dom na liniach dziennych;
2) opiekunowie będący osobami pełnoletnimi dzieci
i uczniów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, na
trasie dom - przedszkole/oddział przedszkolny/
ośrodek/szkoła/miejsce praktyk zawodowych –
dom na liniach dziennych.”
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dokumentami
uprawniającymi do wydania przez MZK w Toruniu
biletów ulgowych specjalnych oraz biletów
ulgowych specjalnych pracowniczych są:
1) dla dzieci o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit.
a orzeczenie
o niepełnosprawności oraz zaświadczenie
wystawione przez przedszkole, szkołę lub
ośrodek,
b) ust. 1 pkt 1 lit. b orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez
poradnię psychologiczno – pedagogiczną
oraz zaświadczenie wystawione przez
przedszkole lub szkołę;
2) dla uczniów o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. a:
- tiret pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności
oraz ważna legitymacja szkolna lub
zaświadczenie wystawione przez ośrodek,
- tiret drugie orzeczenie o niepełnosprawności
z symbolem przyczyny 01-U, 05-R, 10-N
określonym na podstawie rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.
Nr 139, poz. 1328, z 2009 r. Nr 224,
poz. 1803) oraz ważna legitymacja szkolna,
b) ust. 1 pkt 1 lit. b orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydawane przez
poradnie psychologiczno – pedagogiczne
oraz ważna legitymacja szkolna,
c) ust. 1 pkt 1 lit. c zaświadczenie z Wydziału
Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta
Torunia oraz ważna legitymacja szkolna,
d) ust. 1 pkt 1 lit. d zaświadczenie wystawione
przez szkołę oraz ważna legitymacja szkolna;
3) dla opiekunów wymienionych w ust. 1 pkt 2
jadących z dzieckiem lub bez dziecka, z uczniem
lub bez ucznia, dokument tożsamości osoby
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ubiegającej się o bilet wraz z odpowiednimi
dokumentami:
a) orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia lub
dziecka,
b) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) ważną legitymacją szkolną ucznia i/lub
zaświadczeniem o miejscu odbywania
praktyk wystawione przez szkołę,
d) zaświadczeniem
wystawionym
przez
przedszkole, szkołę lub ośrodek;
dla czynnych honorowych dawców krwi
zarejestrowanych
w
rejestrze
Zarządu
Rejonowego PCK w Toruniu – zaświadczenie
wystawione przez Zarząd Rejonowy PCK
w Toruniu ważne na dany rok kalendarzowy;
dla zasłużonych honorowych dawców krwi,
którzy uprawnieni byli do bezpłatnych
przejazdów – bilet wydany do dnia 30 czerwca
1999 r.;
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek –
wniosek złożony przez Zgromadzenie;
dla pracowników, emerytów i rencistów MZK
w Toruniu i członków ich rodzin stosowny
dokument
określony
w
regulaminie
wewnętrznym MZK.”

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

Poz. 2251

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, 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, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r.
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917,
z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458 oraz Nr 145
poz. 917, Nr 219 poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54
poz. 320, Nr 149 poz. 991 i Nr 127 poz. 857.
3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r.
Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97,
poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133
poz. 935, z 2008 r. Nr 219 poz. 1408 oraz z 2009 r. Nr 92 poz. 753.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski

Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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