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UCHWAŁY
nr 906/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
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nr 907/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem
placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów
kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego
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nr 908/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy
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nr 909/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia
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w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy miasta Toruń”
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nr 917/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
miasta Toruń na lata 2010-2014”
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9201

nr 920/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia zasad
wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie gminy miasta
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obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 r.
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nr XLIX/292/2010 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2010 r. w sprawie
wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 r.
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i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
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UCHWAŁA Nr 906/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 7,03 zł - od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
z zastrzeżeniem, że roczna stawka podatku od
budynków gospodarczych, z wyłączeniem garaży zajętych przez osoby fizyczne na cele niezarobkowe
oraz przydzielonych na potrzeby bytowe osób
zajmujących lokale mieszkalne wynosi - 3,59 zł - od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości.

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. 5
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,67 zł - od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,11 zł - od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,22 zł - od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł - od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,18 zł - od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,79 zł - od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,20 zł - od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Torunia Nr
696/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675).
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2253
2253

UCHWAŁA Nr 907/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych
z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz odkrytych basenów
kąpielowych udostępnionych do użytku publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) uchwala
się, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) powierzchnię użytkową budynków lub ich części
związanych z funkcjonowaniem boisk, stadionów
lub basenów odkrytych, za wyjątkiem zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
lub
oddanych w posiadanie innym podmiotom na
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podstawie umów cywilnoprawnych w celu
prowadzenia działalności gospodarczej;
2) powierzchnię gruntów pod boiskami, stadionami,
basenami odkrytymi lub placami zabaw dla dzieci,
za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie
działalności
gospodarczej
lub
oddanych
w posiadanie innym podmiotom na podstawie umów
cywilnoprawnych w celu prowadzenia działalności
gospodarczej;
3) budowle lub ich części związane bezpośrednio
z funkcjonowaniem boisk, stadionów, basenów
odkrytych.
2. Łączny okres zwolnienia dla budynków,
gruntów, budowli nie może przekroczyć 36 miesięcy.
3. Wysokość zwolnienia wynosi 100% należnego
podatku.
4. Prawo do zwolnienia powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
podatnik złożył komplet dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 1 i 2.
5. W odniesieniu do podatników prowadzących
działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną
i
sposób
finansowania
zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane
przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. L 379/5 z 28.12.2006 r.)
6. W przypadku oddania do użytku w trakcie
trwania okresu zwolnienia wynikającego z niniejszej
uchwały budynku, budowli - prawo do zwolnienia
powstaje od 1 stycznia roku, następującego po roku,
w którym uzyskano pozwolenie na użytkowanie
budynku, budowli.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) sportowe boisko - należy przez to rozumieć
powierzchnię gruntu utwardzoną lub nieutwardzoną,
przystosowaną do ćwiczeń, zawodów i gier
sportowych udostępnioną do użytku publicznego,
zwanego dalej boiskiem;
2) sportowy stadion - należy przez to rozumieć teren
z kompleksem urządzeń sportowych, otoczony
trybunami, wyposażony w odpowiednie urządzenia
pomocnicze, tworzące wspólnie zwartą całość
funkcjonalną i architektoniczną; udostępniony do
użytku publicznego, zwanego dalej stadionem;
3) basen kąpielowy odkryty – należy przez to rozumieć
sztucznie zbudowany zbiornik na wodę służący do
pływania, skoków do wody, kąpieli, itp.; nie
osadzony wewnątrz budynku, udostępniony do
użytku publicznego, zwany dalej basenem,
4) urządzenie sportowe - budowle lub ich części
związane bezpośrednio z funkcjonowaniem boisk,
stadionów, basenów odkrytych;
5) użytek publiczny – należy przez to rozumieć
możliwość korzystania przez ogół społeczeństwa
z obiektów rekreacyjnych lub sportowych,
wymienionych w niniejszej uchwale;
6) plac zabaw – należy przez to rozumieć miejsce
przeznaczone do zabawy dla dzieci, wyposażone
w obiekty służące rekreacji, udostępnione do użytku

Poz. 2253

publicznego lub znajdujące się na ogrodzonych
terenach osiedli mieszkaniowych, wydzielone
spośród otoczenia poprzez :
a) zastosowanie nawierzchni innej niż otoczenie
placu zabaw (np. piaskowej, żwirowej,
syntetycznej, trawiastej), w przypadku placu
zabaw znajdującego się na terenie ogrodzonego
osiedla mieszkaniowego,
b) trwałe ogrodzenie (np. z siatki, drewna, muru),
c) naturalne ogrodzenie z żywopłotu;
7) obiekty służące rekreacji – należy przez to rozumieć
urządzenia rekreacyjne i zabawowe typu huśtawki,
piaskownice, zjeżdżalnie, karuzele, system drabinek
itp., bezpośrednio związane z funkcjonowaniem
placu zabaw.
§ 3.1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia po
przedłożeniu organowi
udzielającemu pomocy:
dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do
nieruchomości,
dokładnego
opisu
przedmiotu
zwolnienia,
z
wyszczególnieniem
numerów
geodezyjnych
działek,
powierzchni
użytkowej
budynków, wartości budowli oraz innych dokumentów,
o które wystąpi organ, w celu uwiarygodnienia prawa
do zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2. Podatnik
będący
przedsiębiorcą
jest
zobowiązany załączyć do dokumentów, o których
mowa w ust. 1:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) pozostałe informacje niezbędne do udzielenia
pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311).
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1
niniejszej uchwały, może być przyznane najwyżej jeden
raz.
4. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania
organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki
do zwolnienia.
§ 4. W przypadku nabycia przez podatnika
uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości
określonego w § 1 ust. 1 uchwały, jest on zobowiązany
w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku objętego
zwolnieniem do przedłożenia Prezydentowi Miasta
Torunia:
1) deklaracji na podatek od nieruchomości lub
informacji
na
podatek
od
nieruchomości
w przypadku osób fizycznych, z wykazaniem
nieruchomości
podlegających
opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości oraz zwolnionych na
podstawie § 1 ust. 1 uchwały,
2) zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
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o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
3) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311);
4) innych dokumentów, o które wystąpi organ, w celu
uwiarygodnienia
prawa
do
kontynuowania
zwolnienia od podatku od nieruchomości.
§ 5. Dla podatników będących przedsiębiorcami
zgodnie z obowiązującymi przepisami organ
udzielający
pomocy
wydaje
zaświadczenie
stwierdzające wysokość pomocy de minimis na
podstawie niniejszej uchwały.
§ 6.1. Jeżeli na skutek zwolnienia wynikającego
z niniejszej uchwały bądź kumulacji tego zwolnienia,
wraz z pomocą publiczną udzieloną przedsiębiorcy
z innych tytułów, łącznie udzielona pomoc de minimis
przekroczyłaby równowartość kwoty 200 tys. euro kwota przekroczenia podlega zwrotowi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Podatnik będący przedsiębiorcą ma obowiązek
zawiadomić organ podatkowy o okolicznościach
powodujących przekroczenie wartości pomocy de
minimis, w terminie 14 dni od ich wystąpienia.
3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym
mowa w ust. 2, od kwoty przekroczenia pomocy,
podlegającej zwrotowi pobierane są odsetki za zwłokę.
Przekroczenie kwoty udzielonej pomocy liczone jest:
1) w przypadku korzystania z pomocy wyłącznie na
podstawie niniejszej uchwały – od pierwszego dnia
miesiąca po miesiącu, w którym wartość przyznanej
pomocy de minimis przekroczyła równowartość
200 tys. euro, według kursu euro obowiązującego na
ten dzień,
2) w przypadku kumulacji pomocy de minimis, gdy
przekroczenie pomocy wynika ze zwolnienia na
podstawie niniejszej uchwały – od pierwszego dnia
miesiąca po miesiącu, w którym przyznana pomoc
przekroczyła równowartość 200 tys. euro, według
kursu euro obowiązującego na ten dzień,
3) w przypadku kumulacji pomocy de minimis, gdy
przekroczenie pomocy wynika z innego tytułu – od
1 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wydano
decyzję, podpisano umowę lub inny dokument, na
mocy którego przedsiębiorca uzyskał pomoc
przekraczającą równowartość 200 tys. euro, według
kursu euro obowiązującego na dzień wydania
decyzji, podpisania umowy lub innego dokumentu.
§ 7.1. W przypadku utraty uprawnienia do
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić
o tym pisemnie Prezydenta Miasta Torunia w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących
utratę prawa do zwolnienia.
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2. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa, w przypadku:
1) utraty
tytułu
prawnego
do
posiadania
nieruchomości,
2) niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczenia,
o którym mowa w § 4 pkt 2 lub
3) przekroczenia progu pomocy de minimis, tj. 200 tys.
euro.
3. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres
korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku
wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co
do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.
4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres,
w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 8. Zwolnienia od podatku od nieruchomości
w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje
się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec
Gminy Miasta Toruń.
§ 9. Prezydent Miasta Torunia ma prawo kontroli
spełniania przez podatnika prawa do zwolnienia.
§ 10. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do
składania Radzie Miasta w terminie do 30 marca
corocznego sprawozdania o skutkach finansowych
zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje
do dnia 31 grudnia 2013 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
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UCHWAŁA Nr 908/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale, grunty,
budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
przez
podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie
miasta Torunia.
2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku
utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 2.1. W odniesieniu do podatników prowadzących
działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną
i
sposób
finansowania
zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane
przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. L 379/5 z 28.12.2006 r.)
2. Podatnik,
przy
zachowaniu
wszystkich
przesłanek określonych w niniejszej uchwale, może
uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy
brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis,
otrzymanej przez niego w bieżącym roku
kalendarzowym, tj. w tym, w którym podatnik złożył
wniosek o udzielenie pomocy oraz w dwóch
poprzedzających latach, nie przekracza kwoty
stanowiącej
równowartość
200
tys.
euro
(z zastrzeżeniem § 2 ust. 3).
3. W sektorze transportu drogowego całkowita
wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu
podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych
lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej
pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
równowartość 100 tys. euro.
4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana
w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap
określony w ust. 2 lub ust. 3, zwolnienie od podatku od
nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie
przysługuje podatnikowi, nawet w odniesieniu do
części, która nie przekracza tego pułapu.
§ 3.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1
przysługuje:
1) na okres 2 lat jeżeli:
a) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy –
w przypadku mikroprzedsiębiorcy,

b) utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy –
w przypadku małego przedsiębiorcy,
c) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy –
w przypadku średniego przedsiębiorcy,
d) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy
– w przypadku innego niż mikro, mały i średni
przedsiębiorca;
2) na okres 3 lat - jeżeli liczba utworzonych nowych
miejsc pracy jest wyższa niż 100, bez względu na
wielkość przedsiębiorcy.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów,
o których mowa w ust. 3, przez podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od
kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.
3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników
należy rozumieć dwuletnie koszty wynagrodzeń brutto
oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem,
poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc
otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.
§ 4. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych
w § 3.
§ 5.1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia,
o którym mowa w § 1, po łącznym spełnieniu
przesłanek :
1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych
miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem
osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;
2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego
podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia
z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
o zwolnienie od podatku od nieruchomości,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy, a w przypadku
prowadzących działalność w okresie krótszym niż
12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia do
średniego zatrudnienia z okresu działalności
podatnika;
3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie
przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym
zwolnienie przysługuje;
4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną
zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5) złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do nieruchomości objętej zwolnieniem oraz innych
dokumentów, o które wystąpi organ udzielający
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pomocy, w celu uwiarygodnienia prawa do
zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie
pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na
terenie miasta Torunia.
3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego
podatnika, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu
o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych
w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego
dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla
których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego,
dzielony przez ilość dni w miesiącu.
§ 6.1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od
podatku od nieruchomości zobowiązany jest do
przedłożenia:
1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy - wniosku
zawierającego
podstawowe
informacje
o przedsiębiorcy, według wzoru określonego
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia
o spełnieniu warunków do zwolnienia, według
wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy,
4) pozostałe informacje niezbędne do udzielenia
pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311).
2. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na
żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych
informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
§ 7.1. Podatnik
korzystający ze
zwolnienia
w ramach uchwały zobowiązany jest do:
1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego
roku, przez okres 3 lat od dnia uzyskania
zwolnienia:
a) udokumentowanej informacji o wielkości
poniesionych kosztów na nowo utworzone
miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 3;
b) informacji
dotyczącej
zatrudnienia,
potwierdzonej
uwierzytelnionymi
drukami
deklaracji ZUS-DRA, ZUS -ZUA, ZUS- RCA,
ZUS- RNA;
c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu
zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de
minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres
objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie
14 dni od otrzymania pomocy;
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3) pisemnego powiadamiania o utracie prawa do
zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania
okoliczności powodujących taką utratę;
4) powiadamiania o możliwości przekroczenia granic
dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie
objętym zwolnieniem;
5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż
de minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa
w § 3 ust. 3;
6) imiennej listy pracowników zatrudnionych na nowo
utworzonych miejscach pracy według stanu na
koniec danego roku.
2. Przy zachowaniu
wszystkich przesłanek
wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający
pomocy
wydaje
przedsiębiorcy
zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania
organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki
do zwolnienia.
§ 8.1. W przypadku utraty uprawnienia do
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić
o tym pisemnie Prezydenta Miasta Torunia w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących
utratę prawa do zwolnienia.
2. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa, w przypadku:
1) niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczeń,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;
2) niespełnienia przesłanek określonych w § 5 ust. 1
pkt 2, 3, 5;
3) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
4) przekroczenia progu pomocy de minimis, tj. 200 tys.
euro.
3. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres
korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku
wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy co
do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.
4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres,
w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, może być
przyznane najwyżej jeden raz.
§ 10. Zwolnienia od podatku od nieruchomości
w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje
się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec
Gminy Miasta Toruń.
§ 11. Prawo do zwolnienia od podatku od
nieruchomości, o którym mowa w § 1, nie obejmuje
nieruchomości zajętych na: stacje paliw, działalność
bankową,
działalność
instytucji
finansowych,
działalność handlową detaliczną oraz działalność
handlową hurtową.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175

– 9192 –

§ 12. Prezydent Miasta Torunia ma prawo kontroli
spełniania przez podatnika prawa do zwolnienia.
§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do
składania Radzie Miasta w terminie do 30 marca
corocznego sprawozdania o skutkach finansowych
zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia

powierza

się

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje
do dnia 31 grudnia 2013 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675).
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 908/10
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 października 2010 r.
Toruń, dnia..................

.............................................................
/ nazwa przedsiębiorcy/
...................................................................................
/adres siedziby/
..............................................................
/miejsce prowadzenia działalności
na terenie miasta Torunia /

Prezydent Miasta Torunia
WNIOSEK
Na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia Nr 908/10 z dnia 21 października 2010 r. wnoszę o zwolnienie od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
I. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO STANU ZATRUDNIENIA
1. Średnia liczba pracowników z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, u przedsiębiorcy wynosi*
……… .
2. Aktualna liczba pracowników, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości wynosi
………, a po zatrudnieniu dodatkowych osób, wyniesie……….....
II. DANE DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
1. Liczba planowanych do zatrudnienia osób, z podaniem daty zatrudnienia, miejsca i rodzaju zadań
wykonywanych, z podziałem na stanowiska pracy
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników
Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo
zatrudnionych pracowników
w tym:
Lp.

Okres
Data
zatrudnienia
zatrudnienia

Razem

Stanowisko

Ogółem Wynagrodzenie
brutto

Obowiązkowe
składki
związane
z
zatrudnieniem

Przewidywana
pomoc na
zatrudnienie
nowych
pracowników
z innych źródeł
publicznych
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3. Imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z Urzędem Miasta Torunia:
................................................................................................................................................................ ........................
......................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną przedsiębiorcy;
2) kserokopię decyzji o nadaniu nr Regon;
3) deklaracje DRA z ostatnich 12 –tu miesięcy przed złożeniem wniosku, a w przypadku prowadzących działalność
w okresie krótszym niż 12 miesięcy – średnie zatrudnienie z okresu działalności przedsiębiorcy;
4) informację o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5
uchwały;
5) informacji dotyczących zatrudnienia potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS- RCA, ZUS- ZUA,
ZUS- RNA.
Toruń, dnia………………

.........................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

*w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy – średnie zatrudnienie z okresu działalności
przedsiębiorcy.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 908/10
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 października 2010 r.
Toruń, dnia .............................

....................................................................
/nazwa przedsiębiorcy/
....................................................................
/adres siedziby/
....................................................................
/miejsce prowadzenia działalności
na terenie miasta Torunia /

Oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, na podstawie uchwały
Nr 908/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na tworzenie nowych miejsc pracy
W związku ze złożonym w dniu ……………. wnioskiem o zwolnienie od podatku od nieruchomości, na podstawie
uchwały Nr 908/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, oświadczam, że:
1) spełniam przesłanki do zwolnienia, o których mowa w § 5 i § 6 uchwały Rady Miasta Torunia Nr908/10 z dnia
21 października 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na
tworzenie nowych miejsc pracy, to jest utworzonych zostało ……… nowych miejsc pracy, co potwierdzam
załączonymi kserokopiami umów o pracę:
Przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo
zatrudnionych pracowników
w tym:
Lp.

Data
Okres
Stanowisko
zatrudnienia zatrudnienia

Ogółem

Przewidywana
pomoc na
zatrudnienie
nowych
Obowiązkowe składki
Wynagrodzenie
pracowników
związane
brutto
z innych źródeł
z zatrudnieniem
publicznych
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2) osoby nowo zatrudnione otrzymaj wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułów
ubezpieczeń społecznych;
3) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis
w okresie objętym zwolnieniem;
4) prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w uchwale nie obejmuje nieruchomości
zajętych na: stacje paliw, działalność bankową, działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną
o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m² oraz działalność handlową hurtową;
5) nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec Urzędu Miasta Torunia;
6) zobowiązuję się utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym zwolnienie przysługuje, nowo
utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1;
7) zobowiązuję się do składania informacji o uzyskaniu pomocy de minimis i innej niż de minimis na koszty
zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 5 uchwały.

Toruń, dnia……………

..........................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)
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UCHWAŁA Nr 909/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

Stawka zł.:
660,00
1.092,00
1.308,00

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym i uznanym za równoważne lub
innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej:
Masa całkowita / liczba osi

2 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
3 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton,a
mniejszej niż 19 ton:
b) równej lub wyższej niż 19 ton
4 osie i więcej
a) równej lub wyższej niż 12 ton,
a mniejszej niż 27 ton:
b) równej lub wyższej niż 27 ton

Zawieszenie pneumatyczne lub
równoważne
Stawka zł.:

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Stawka zł.:

1.632,00

2.040,00

1.464,00
2.004,00

1.800,00
2.484,00

1.788,00
2.220,00

2.220,00
2.808,00
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3) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
Masa całkowita

Stawka zł.:
816,00

Od 3,5 ton do poniżej 12 ton
4) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym
i zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym
Masa całkowita / liczba osi

systemem
zawieszenia
osi
jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Zawieszenie pneumatyczne lub
równoważne
Stawka zł.:

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Stawka zł.:

960,00

1.008,00

1080,00
1.716,00

1.152,00
2.208,00

1.500,00
2.100,00

2.076,00
2.844,00

2 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton,a mniejszej
niż 18 ton:
b) równej lub wyższej niż 18 ton,a mniejszej
niż 31 ton:
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
3 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 40 ton:
b) równej lub wyższej niż 40 ton:
5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:

Masa całkowita

Stawka zł.:
360,00

Od 7 ton do poniżej 12 ton

6) Od przyczep i naczep, z zawieszeniem
pneumatycznym i zawieszeniem uznanym za
równoważne lub innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
Masa całkowita / liczba osi
1 oś
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej
niż 18 ton:
b) równej lub wyższej niż 18 ton:
2 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 28 ton:
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej
niż 38 ton:
c) równej lub wyższej niż 38 ton
3 osie
a) równej lub wyższej niż 12 ton,a mniejszej
niż 38 ton:
b) równej lub wyższej niż 38 ton:

podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:

Zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne
Stawka zł.:

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Stawka zł.:

312,00
384,00

360,00
672,00

264,00

372,00

1.032,00
1.392,00

1.572,00
2.076,00

828,00
1.164,00

1.152,00
1.560,00
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7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Stawka zł. :
1.548,00
1.944,00

Liczba miejsc do siedzenia
a) do 29 miejsc
b) od 30 miejsc
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7
wyprodukowanych przed 1995 r., z zastrzeżeniem § 3,
stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
Masa całkowita
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
2) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
Masa całkowita
od 3,5 ton do poniżej 12 ton

Stawka zł.:
720,00
1.212,00
1.452,00
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
Stawka zł.:
864,00

3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
Masa całkowita
od 7 ton do poniżej 12 ton

Stawka zł.:
420,00

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Liczba miejsc do siedzenia
a) do 29 miejsc
b) od 30 miejsc

Stawka zł. :
1.668,00
2.136,00

§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, i 7
oraz w § 2, wyposażonych w katalizatory, instalację
gazową albo spełniających normy EURO 3 lub wyższe,
stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
Masa całkowita
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

Stawka zł.:
336,00
564,00
708,00
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2) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
Masa całkowita

Stawka zł.:
744,00

od 3,5 ton do poniżej 12 ton
3) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

Stawka zł.:
1.380,00
1.752,00

Liczba miejsc do siedzenia
a) do 29 miejsc
b) od 30 miejsc
§ 4. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675).

się

§ 5. Traci moc uchwała Nr 697/09 Rady Miasta
Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
2255
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UCHWAŁA Nr 910/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
Nr 225, poz. 1635 ze. zm.2), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 3) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr 24/06 Rady Miasta Torunia
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru
opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 5, poz. 87)
wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się:

1) Starostwo Powiatowe w Toruniu, z siedzibą
w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6;
2) Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159A;
3) Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności
Publicznej „Poczta Polska” Centrum Sieci
Pocztowej Oddział Rejonowy w Toruniu,
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000103929;
4) Renatę Kukowską, prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa
MIKST Kukowska Renata, z siedzibą w Toruniu
przy ul. Ślaskiego 6B/49, wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Torunia pod nr 40108;
5) Danutę Taflińską prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą ANADAM Danuta
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Taflińska z siedzibą w Grębocinie przy ul. Krótkiej
12, gm. Lubicz, wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy
Lubicz pod nr 3012;
6) Beatę Lisiecką, prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Lisiecka
Beata z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa
Chełmińska 34/36, wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Torunia pod nr 31192;
7) Iwonę Frąszczak prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Frąszczak
Iwona, z siedzibą w Toruniu przy ul. Targowej
28/13, wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Torunia pod nr 35980.”;
2) po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Szczegółowy sposób rozliczania pobranej opłaty
skarbowej i wypłaty wynagrodzenia określony
będzie w odrębnych umowach zawartych pomiędzy
Gminą Miasta Toruń a inkasentami.
7. Wyznacza się punkty poboru opłaty skarbowej:
1) siedziba Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały
Gen. Sikorskiego 8;
2) siedziba Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały
Gen. Sikorskiego 25;
3) siedziba Urzędu Miasta Torunia przy
ul. Bydgoskiej 5;
4) siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 34/36;
5) siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego
w Toruniu przy ul. Mazowieckiej 63/65;
6) siedziba Starostwa Powiatowego w Toruniu przy
ul. Towarowej 4-6;
7) siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159 A;
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8) placówki Państwowego Przedsiębiorstwa
Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” Centrum
Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Toruniu.”
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz.859, Nr 128, poz. 883,
Nr 127,poz. 880, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182,
poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1414,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466, Nr 72,
poz. 619, z 2010 r. Nr 8 poz. 51, Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 85, poz. 727, 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, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166,
poz.1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676,
z 2010 r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz.858, Nr 142,
poz. 961.

2256
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UCHWAŁA Nr 914/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na
parkingach strzeżonych.
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.1), uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Ustala się opłaty, ponoszone przez właścicieli
za usuwanie ich pojazdów z dróg, w następującej
wysokości:
1) motorowery, motocykle – 180 zł brutto;
2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony – 250 zł brutto;
3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5
tony do 7 ton – 427 zł brutto;

4) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
7 ton – 610 zł brutto.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, podwyższa się,
o 30% jeżeli pojazd usuwany jest w niedzielę lub święto
oraz w godzinach między 22.00 a 6.00.
§ 2.1. Ustala się opłaty, ponoszone przez właścicieli
usuwanych pojazdów za ich parkowanie za pierwszą
dobę, w następującej wysokości:
1) motorowery, motocykle – 10 zł brutto;
2) samochody osobowe – 22 zł brutto;
3) samochody ciężarowe, ciągniki i przyczepy oraz
inne pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony – 30 zł
brutto;
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4) autobusy,
samochody
ciężarowe,
ciągniki
i przyczepy oraz inne pojazdy o masie całkowitej od
3,5 tony do 7 ton – 50 zł brutto;
5) autobusy,
samochody
ciężarowe,
ciągniki
i przyczepy oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7 ton – 60 zł brutto.
2. Od drugiej doby parkowania opłata wynosi 80%
stawki określonej w ust. 1.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410
i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99,
poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37,
poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803,
Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013 i Nr 152,
poz. 1018.

się

§ 4. Traci moc uchwała nr 151/03 Rady Miasta
Torunia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich
parkowanie
na
parkingach
strzeżonych
(Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 114,
poz. 1618).
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UCHWAŁA Nr 916/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Toruń”.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 1129/06 Rady Miasta Torunia
z dnia 28 września 2006 r. w sprawie „Zasad
wynajmowania
lokali
wchodzących
w
skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2006 r. Nr 149,
poz. 2171, z 2007 r. Nr 43, poz. 639 Nr 71, poz. 1161,
Nr 112, poz. 1687, z 2009 r. Nr 137, poz. 2570)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 2 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) będąca byłym najemcą, w przypadku, gdy
nadal zajmuje lokal bez tytułu prawnego
i spłaciła lub umorzono jej całe zadłużenie, co
daje możliwość przywrócenia jej tytułu do lokalu
mieszkalnego z zastosowaniem stawki bazowej
jaka obowiązywałaby, gdyby stosunek prawny
nie wygasł;”
b) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) przeznaczonych do wynajmowania na czas
trwania
stosunku
pracy
pracownikom
wskazanym przez dyrektora Izby Celnej
w Toruniu i dyrektora Teatru im. Wilama
Horzycy, z tym zastrzeżeniem, że umowy
o prace zawierane z pracownikami artystycznymi
2258

tego Teatru na kolejne sezony artystyczne
powodują automatyczne przedłużanie umów
najmu na kolejne okresy zatrudnienia,
a wpłaconą kaucję przeznacza się na
zabezpieczenie kolejnych umów;”
c) uchyla się ust. 4.
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Najemcy lokalu, który spłaci w całości długi
czynszowe dotychczasowego najemcy lub byłego
najemcy lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
przysługuje uprawnienie do zamiany lokalu
o wyższym standardzie lub o większej powierzchni”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 , poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13.
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UCHWAŁA Nr 917/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasta Toruń na lata 2010-2014”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.1)
uchwala się, co następuje:

powierza

się

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

§ 1. W § 12 ust. 4 uchwały Nr 777/10 Rady Miasta
Torunia z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie
„wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata
2010-2014”
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 136, poz. 1710) dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) dla osób, które złożą wniosek o wykup lokalu
mieszkalnego znajdującego się w budynku, który
został przeznaczony do zbycia i podpiszą umowę
kupna lokalu zgodnie z przyjętą procedurą;
6) dla osób, które wyrażą zgodę i przyjmą
propozycję
zamiany
zajmowanego
lokalu
mieszkalnego na mniejszy”.

Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,
poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r.
Nr 3, poz. 13.
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UCHWAŁA Nr 919/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Miasta Toruń na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), art. 13 ust. 1,
art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 639/98 Rady Miasta Torunia
z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Miasta Toruń na rzecz ich najemców
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2001 r. Nr 47, poz. 992,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1844, z 2005 r. Nr 52, poz. 1030,
z 2009 r. Nr 86, poz. 1512 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 454) w załączniku wprowadza się następujące
zmiany:
1) w pkt 2 po lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje lit. d w brzmieniu:
„d) nabyte przez Gminę Miasta Toruń po dniu
31.12.2003 r.” ;
2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a. Postanowień pkt 2 lit. c i d nie stosuje się do
lokali, które uzyskały status lokali mieszkalnych na
skutek zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części dokonanej zgodnie
z właściwymi przepisami.”;
3) pkt 21a otrzymuje brzmienie:
„21a. Postanowień pkt 21 nie stosuje się
w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych:
a) znajdujących się w budynkach oddanych do
użytku i zasiedlonych w okresie pomiędzy
1.01.1994 r. a 31.12.2003 r.,
b) nabytych przez Gminę Miasta Toruń w okresie
pomiędzy 1.01.1994 r. a 31.12.2003 r.,
c) które uzyskały status lokali mieszkalnych na
skutek zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części dokonanej zgodnie
z właściwymi przepisami, po dniu 31.12.1993 r.
Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży tych lokali
możliwe będzie po uzyskaniu indywidualnej zgody
Rady Miasta Torunia.”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza
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i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. N 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106,
poz. 675.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 oraz Nr 155,
poz. 1043.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
2260

2261
2261

UCHWAŁA Nr 920/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Gminy
Miasta Toruń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Uchwała określa zasady wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie
Gminy Miasta Toruń, zwanej dalej Gminą:
1) na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lecz nie
dłuższy niż 10 lat;
2) na czas nieoznaczony;
3) w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
łącznie na czas nie dłuższy niż 10 lat.
2. Przepisy niniejszej uchwały nie naruszają zasad
dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy oraz wynajmowania lokali użytkowych i garaży
murowanych, określonych w odrębnych uchwałach.
3. Uchwała
obowiązuje
również
jednostki
organizacyjne Gminy nie posiadające osobowości
prawnej,
w
przypadku
wydzierżawiania
i wynajmowania nieruchomości, o których mowa w § 1
ust. 1. Powyższe nie wyłącza obowiązku uzyskania
zgody na wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości,
jeżeli konieczność jej uzyskania wynika z zawartej
umowy lub odrębnego przepisu.
§ 2.1. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane
lub wynajmowane na czas oznaczony lub nieoznaczony,
w zależności od stanu faktycznego przy uwzględnieniu
interesu społecznego i gospodarczego Gminy, w tym
potrzeb inwestycyjnych oraz obowiązków związanych
z realizacją zadań publicznych.
2. Nieruchomość może być wydzierżawiona lub
wynajęta po ustaleniu, że jej wykorzystanie zgodnie
z celem umowy jest dopuszczalne w świetle
obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa

miejscowego i zgodne z zasadami prawidłowej
gospodarki.
3. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 2,
położona jest na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, może być ona
wydzierżawiona lub wynajęta, gdy cel umowy
odpowiada przeznaczeniu nieruchomości w planie lub
też, gdy umowa zawierana będzie tymczasowo, do
czasu realizacji postanowień planu.
4. Nieruchomość może być wydzierżawiona lub
wynajęta po uzyskaniu opinii właściwych służb, w tym
zajmujących się problematyką architektonicznobudowlaną,
zagospodarowaniem
przestrzennym,
zarządem drogami, dotyczących zasadności zawarcia
umowy.
§ 3. Odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości
możliwe będzie za zgodą Rady Miasta Torunia
wyrażoną w odrębnej uchwale.
§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 3 nieruchomość może być wydzierżawiona lub
wynajęta jeżeli dotychczasowy dzierżawca lub najemca
został wyłoniony w przetargu lub, gdy spełnione są
warunki umożliwiające odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu wydzierżawienia lub wynajęcia
nieruchomości wyrażone w uchwale, o której mowa
w § 3.
§ 5. Wydzierżawienie
lub
wynajmowanie
nieruchomości w przypadkach nieuregulowanych
niniejszymi zasadami wymaga zgody Rady Miasta
Torunia wyrażonej w odrębnej uchwale.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Torunia
nr 816/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia
zasad oddawania gruntów Gminy Miasta Toruń
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1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz 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.

w dzierżawę oraz określania wysokości czynszów
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2001 r. Nr 63, poz. 1219 oraz
z 2004 r. Nr 50, poz. 869).
§ 7. Do przetargów ogłoszonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy,
o których mowa w § 6.
§ 8. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

Poz. 2261,2262

się

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
2261

2262
2262

UCHWAŁA Nr XLIX/289/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie 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.6132), art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1291 z poźn. zm.3), obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r., 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 2010 r. Nr 55, poz. 755) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków
transportowych w następujących wysokościach:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
powyżej 3,5
do 5,5 włącznie
powyżej 5,5
do 9 włącznie
powyżej 9
poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
408
504
600

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku w (złotych)

nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

13
14
15

912
912
912
1.452

1.260
1.260
1.260
1.656

17
19

756
756

912
912

Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
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21
21
23
23
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31
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1.404
1.404
1.404
1.860

1.608
1.608
1.608
2.160

1.212
1.212
1.812
1.812
1.812

1.404
1.404
2.484
2.484
2.484

3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
od 3,5
poniżej 12

Stawka podatku( w złotych)
504

4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
40

Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25
31

756
1.428
1.428
1.428

912
1.968
1.968
1.968

40

1.260
1.752

1.752
2.580

5) 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:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
od 7

poniżej 12

6) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zespołu
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Stawka podatku (w złotych)
108
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38
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Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

156
324
324

204
576
576

28
33
38

216
864
864
1.164

324
1.308
1.308
1.728

38

696
960

960
1.296

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Liczba miejsc
mniej niż równej lub wyższej
30
30
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Stawka podatku (w złotych)
600
1.212

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.]
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106 poz. 675.

Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
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),
2262
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UCHWAŁA Nr XLIX/290/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz.969 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175
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1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz.1199, 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.
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 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675.

19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty
25,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
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UCHWAŁA Nr XLIX/291/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2), art. 18 ust. 2 pkt
8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.3) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP z 2010 r.
Nr 55, poz. 755 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych 0,40 zł,
b) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 14,00 zł,
c) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 6,50 zł,
d) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 3,00 zł,
e) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego 3,00 zł;
2) od wartości budowli 2% ich wartości;
3) od gruntów:

a) od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,50 zł,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 3,00 zł,
c) od 1 m kw. powierzchni gruntów pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,08 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
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 użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,

Dziennik Urzędowy
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z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142, 146 i Nr 106 poz. 675.
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UCHWAŁA Nr XLIX/292/2010
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok.
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
użytkowania 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)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
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, Nr 181, poz.. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142, 146 i Nr 106 poz. 675.
1)

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.3)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
grunty, budynki lub ich części i budowle przeznaczone
pod działalność oświatowo-kulturalną, działalność
przeciwpożarową, służące celom ochrony środowiska
oraz zaopatrzenia w wodę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Augustyn Korona
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UCHWAŁA Nr LVII/598/10
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.

Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Koronowo:
1) od gruntów:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 175
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a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,78 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) ozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,75 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,75 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,20 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych – 6,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej z wyjątkiem:
- garaży, dla których stawka wynosi 7,00 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
- budynków letniskowych, dla których stawka
wynosi 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności przez organizacje
pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

Poz. 2266,2267

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/447/09 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Koronowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Myk
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 prawie
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. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r Dz.U. Z 2004 r
Nr 96, poz. 959)
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UCHWAŁA Nr LVII/599/10
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180,
poz. 1111, 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 106, poz. 675) i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzystywane
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, komunalnej oraz
dowozu dzieci do szkół, z wyjątkiem zwolnień
dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2,
4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Koronowa.
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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 prawie
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. Zmiana dotyczy od 1 maja 2004 r Dz.U. Z 2004 r
Nr 96, poz. 959)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Myk
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
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UCHWAŁA Nr LVII/607/10
RADY MIEJSKIEJ w KORONOWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Koronowo.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1) Uchwała reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Koronowo.
2) Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale
stanowiące własność gminy albo gminnych osób
prawnych lub spółek handlowych utworzonych
z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw
budownictwa społecznego, a także lokale pozostające
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2010 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego).
3) W skład mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo wchodzą lokale mieszkalne, socjalne
i zamienne (art. 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 w/w ustawy).
4) W miarę możliwości z zasobu gminy
wyodrębniane są pomieszczenia tymczasowe, celem
realizacji wyroków sądowych o eksmisję i postanowień
sądowych. Pomieszczenia muszą spełniać wymogi
określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu
lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz
szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać
tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. Nr 17, poz. 155).
5) Gmina jest obowiązana do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych
wspólnoty
samorządowej
i
wykonywania
zadań,
o
których
mowa
w art. 4 ustawy. W celu realizacji tego zadania gmina
wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy.
6) Zwalniające się lokale w zasobie gminy będą
podlegały opinii administratora o możliwości ich
przekwalifikowania na wynajem jako lokale socjalne
bądź lokale mieszkalne.
7) Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu
gminy
służą
zaspokojeniu
potrzeb

mieszkaniowych wyłącznie wspólnoty samorządowej
Gminy Koronowo.
8) Bez zachowania kryteriów niniejszej uchwały
w szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz
może wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu na
czas oznaczony z osobami wykonującymi ważne prace
na rzecz gminy Koronowo. Pod warunkiem, że na
terenie gminy Koronowo lub sąsiadujących osoba ta nie
posiada tytułu prawnego do lokalu, budynku
mieszkalnego lub jego części.
9) Administratorem i zarządcą lokali stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy Koronowo jest Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w Koronowie.
10) Umowy o najem lokali zawiera zarządca
budynków na podstawie skierowania tj. pisma
uprawniającego do zawarcia umowy najmu lokalu
wydanego przez Burmistrza Koronowa.
11) Wszystkie lokale będące w zasobie gminnym
wynajmowane
są
na
zasadach
określonych
w niniejszej uchwale.
12) Zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu
o udostępnienie pomieszczenia do adaptacji na cele
mieszkalne mogą być również osoby, które nie są ujęte
w wykazie uprawnionych do zawarcia umowy najmu na
czas oznaczony i nieoznaczony bez względu na
wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.
Rozdział II
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz
wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu.
§ 2.1) Najemcą lokalu na czas nieoznaczony
tj. lokalu mieszkalnego mogą być osoby zamieszkujące
w lokalu, w którym na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym przypada mniej niż 5 m² powierzchni
mieszkalnej tj. powierzchnia pokoi i których dochód
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przypadający na osobę w gospodarstwie domowym
w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie do ujęcia
na wykazie uprawnionych do zawarcia umowy najmu
na czas oznaczony i nieoznaczony nie przekracza 80%
wysokości
najniższej
emerytury.
Natomiast
w gospodarstwie jednoosobowym mogą być osoby
zamieszkujące w lokalu, w którym przypada mniej niż
10 m² powierzchni mieszkalnej i których dochód brutto
w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie do ujęcia
na w/w wykazie nie przekracza 100% wysokości
najniższej emerytury.
2) Przez najniższą emeryturę, rozumie się kwotę
najniższej emerytury ogłaszaną przez Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na
podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dn.
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39,
poz. 353, ze zm.).
3) Za dochód uważa się wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DzU. Nr 71,
poz. 734, ze zm.) uzyskany przez wnioskodawcę
i członków jego gospodarstwa domowego.
§ 3.1) Najemcą lokalu na czas nieoznaczony
tj. lokalu zamiennego mogą być wyłącznie osoby
podlegające przekwaterowaniu:
1) Z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu
lub modernizacji; w związku ze stwierdzeniem przez
organ
nadzoru
budowlanego
zagrożenia
bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.
2) Z lokali wyłączonych z użytkowania z uwagi na stan
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia
stwierdzony przez organ nadzoru budowlanego.
3) Pozbawionych
mieszkań
wskutek
klęski
żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego
zdarzenia losowego z przyczyn niezależnych od
najemcy.
4) Zajmujących lokale w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki na cele związane z inwestycją.
2) Umowy o najem lokali zamiennych zawiera się
z osobami, o których mowa w ust. 1 bez względu na
wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.
§ 4.1) Najemcą lokalu socjalnego mogą zostać
osoby, które:
1) Nie mają tytułu prawnego do lokalu i ich dochód
przypadający na osobę w gospodarstwie domowym
w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie do
ujęcia na wykazie uprawnionych do zawarcia
umowy najmu na czas oznaczony i nieoznaczony nie
przekracza 75% wysokości najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 50% wysokości
najniższej
emerytury
w
gospodarstwie
wieloosobowym.
2) Opuściły dom dziecka lub inną placówkę
opiekuńczo-wychowawczą w związku z uzyskaniem

3)

2)

3)

4)
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pełnoletności, a ostatnim miejscem ich zamieszkania
przed umieszczeniem w w/w placówkach była
gmina Koronowo. Wniosek powinien być złożony
w terminie dwóch lat od opuszczenia w/w placówki.
Osoby w/w dołączają zaświadczenie w jakim
okresie przebywały w powyższej placówce.
Osoby bezdomne lub przebywające w schroniskach
dla bezdomnych bądź w innych placówkach tego
typu, nie mające żadnego adresu zamieszkania.
Osoby w/w dołączają zaświadczenie od kiedy
przebywają w powyższej placówce. Stosuje się
wyłącznie kryterium dochodowe określone w § 4
ust. 1 pkt 1.
Skierowanie wydane przez Burmistrza do zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego osobom
wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3 traci ważność
po upływie 14 dni od dnia wydania.
Osoby wskazane w § 4 w przypadku, gdy w okresie
co najmniej dwóch lat od objęcia lokalu nie
naruszały zasad współżycia społecznego i spełniają
kryteria określone w § 2 ust. 1 uchwały mogą być
kierowani do lokali o wyższym standardzie
w zasobie gminy.
Za dochód uważa się dochód określony w § 2 ust. 3
niniejszej uchwały.

§ 5.1) Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się
na czas oznaczony (art. 23 ust. 1 ustawy) tj. na okres od
6 miesięcy do 3 lat.
2) Po upływie oznaczonego w niej czasu umowę
można przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca
nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie
takiej umowy. W razie wzrostu dochodów
gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość
określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej
oddanie w najem lokal socjalny od dnia ustania najmu
do dnia opróżnienia takiego lokalu mają zastosowanie
przepisy art.18 ust.1 i 2 ustawy.
3) Za dochód w/w najemcy przyjmuje się dochód
przypadający na osobę w gospodarstwie domowym
w kwartale poprzedzającym zakwalifikowanie do
zawarcia w/w umowy, który nie przekracza 125%
wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% wysokości najniższej
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
4) Wynajmujący, co najmniej 21 dni przed
upływem czasu, na jaki została zawarta umowa najmu
lokalu powiadamia najemcę o możliwości złożenia
wniosku o przedłużenie umowy chyba, że wcześniej
najemca złożył taki wniosek.
5) Przedłużenia umowy najmu dokonuje Burmistrz,
po zasięgnięciu opinii komisji mieszkaniowej, na okres
nie dłuższy niż 3 lata.
§ 6.1) Zasady realizacji prawomocnych wyroków
sądowych przyznających uprawnienie do lokalu
socjalnego.
1) Gmina składa ofertę zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego osobom, które nabyły uprawnienie do
takiego lokalu na podstawie prawomocnego wyroku
sądowego.
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2) Skierowanie wydane przez Burmistrza do zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego traci ważność po
upływie 30 dni od dnia wydania.
3) Bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa
domowego gmina składa ofertę zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego osobom, które nabyły
prawo do takiego lokalu na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego.
§ 7. Na wniosek komornika gmina wskazuje
z zasobu gminnego pomieszczenie tymczasowe
osobom, którym sąd w prawomocnym orzeczeniu
nakazał opuszczenie i opróżnienie lokalu nie przyznając
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
§ 8. Nie planuje się obniżania czynszu na wnioski
najemców o niskich dochodach. Pomoc tym osobom
jest i nadal będzie realizowana poprzez wypłatę
dodatków mieszkaniowych przez Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Koronowie
przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział III
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy.
§ 9.1) Do poprawy warunków zamieszkiwania
kwalifikują się mieszkańcy Gminy ubiegający się
o przyznanie lokalu z zasobu gminnego, którzy
spełniają następujące warunki:
1) Są osobami pełnoletnimi.
2) Nie posiadają tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego; w przypadku małżonków oboje
muszą spełniać ten wymóg.
3) Powierzchnia mieszkalna tj. pow. pokoi w lokalu,
w którym mieszka wnioskodawca nie przekracza 5
m² powierzchni pokoi na 1 osobę w gospodarstwie
wieloosobowym i 10 m² na osobę w gospodarstwie
jednoosobowym lub zamieszkuje w lokalu nie
spełniającym
wymogów
pomieszczeń
przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
4) Spełniają kryteria dochodowe – określone w § 2
ust.1 i § 4 ust.1 pkt 1.
2) Najemca lokalu może wystąpić o przyłączenie do
zajmowanego lokalu – lokalu, który został
opróżniony i przylega do w/w lokalu, gdy
opróżniony
lokal
nie
spełnia
wymogów
samodzielnego lokalu określonych w przepisach
ustawy o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994 r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 903, ze zm.).
3) Najemca lokalu, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach może wystąpić z wnioskiem o jego
podział na odrębne lokale, o ile w wyniku podziału
uzyskane
lokale
będą
spełniać
wymogi
samodzielności, zgodnie z ustawą o własności lokali
oraz przemawiają za tym zasady współżycia
społecznego.
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Rozdział IV
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
§ 10.1) Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu
lokali z zasobu gminnego posiadają osoby:
1) W przypadku najmu lokali komunalnych na czas
nieoznaczony, gdy spełniają kryterium niskich
dochodów określonych w § 2 ust. 1.
2) Zostały zakwalifikowane do dokonania we własnym
zakresie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na
cele mieszkalne.
3) W przypadku lokali zamiennych priorytetowo
należy traktować przypadki dotyczące zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia, potwierdzone
decyzją organu nadzoru budowlanego, wydaną
w oparciu o art. 68 ustawy Prawo budowlane.
4) W przypadku lokali socjalnych w oparciu
o prawomocny wyrok sądu orzekający uprawnienie
do lokalu socjalnego, wg kolejności daty wpływu do
tut. Urzędu.
5) W sprawie wskazania pomieszczenia tymczasowego
gmina działa na podstawie wezwania komornika.
W
przypadku
niewskazania
pomieszczenia
właściciel lokalu może wystąpić o odszkodowanie
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego do
gminy.
Rozdział V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiędzy najemcami lokali należących do tego
zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych
zasobach.
§ 11.1) Warunkiem dokonania zamiany lokalu jest
posiadanie tytułu prawnego do lokalu będącego
przedmiotem zamiany.
2) Zamiana lokalu mieszkalnego lub socjalnego
wymaga zgody wynajmującego, która stanowi podstawę
do zawarcia umowy najmu na lokal uzyskany w wyniku
zamiany.
3) Zamiana lokali wchodzących w skład zasobu
gminy Koronowo dokonywana jest na pisemny wniosek
najemców.
4) Warunkiem zawarcia umowy najmu na lokal
uzyskany w wyniku zamiany jest przekazanie
w dyspozycję administratora lokal uprzednio
zajmowany w stanie nadającym się do zamieszkania.
W przypadku, gdy przekazany lokal nie nadaje się do
zamieszkania kosztami remontu zostanie obciążona
osoba zdająca lokal.
5) Koszty
związane
z
remontem
lokali
stanowiących przedmiot zamiany obciążają osoby
ubiegające się o zamianę. Niezbędne jest złożenie przez
te osoby pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się
wszelkich roszczeń zwrotu poniesionych kosztów.
6) Zamiana mieszkania komunalnego na lokal
socjalny bądź na lokal mieszkalny o mniejszej pow.
użytkowej najemcy może być dokonana, gdy najemca
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zalega z opłatą czynszu najmu - przed wszczęciem
postępowania sądowego o eksmisję.
7) Najemcy mieszkań komunalnych za zgodą
Burmistrza mogą ubiegać się o zamianę na inne
mieszkanie w zasobie komunalnym, które zostało
przekazane w dyspozycję wynajmującego jak również
dokonać zamiany na lokale nie wchodzące w skład
zasobu gminnego tj. spółdzielcze - typu lokatorskiego.
Niezbędne
jest
uzyskanie
pisemnej
zgody
wynajmującego.
§ 12.1) Odmawia się zgody na zamianę w sytuacji,
gdy jej dokonanie spowodowałoby zagęszczenie
powierzchni mieszkalnej poniżej 5 m² na osobę
uprawnioną do zamieszkiwania.
2) Gmina nie wyraża zgody na zamianę mieszkań,
gdy najemca zajmujący mieszkanie w innym zasobie –
ma orzeczoną eksmisję bądź posiada zaległość
w opłacie czynszu najmu.
3) Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy nie
jest to w interesie Gminy.
§ 13. Przy dokonywaniu zamiany lokali nie stosuje
się kryterium dochodu określonego w niniejszej
uchwale.
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kalendarzowym, do dnia 15 maja lub 15 listopada
każdego roku poprzedzającego.
2) Kolejność umieszczenia na wykazie odpowiada
kolejności składania wniosków. Do obowiązującego
wykazu dopisywane są osoby zakwalifikowane do
zawarcia umowy najmu lokali gminnych.
3) Wykaz podany jest do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koronowie na okres 14 dni.
4) Projekt wykazu powinien zawierać informację
o sposobie składania uwag i zastrzeżeń, które mogą być
zgłaszane w terminie do dnia 15 czerwca lub 15 grudnia
każdego roku do Burmistrza.
5) Po zaopiniowaniu przez komisję mieszkaniową
zgłoszonych zastrzeżeń Burmistrz zatwierdza wykaz, do
dnia 15 lipca lub 15 stycznia, który zostaje podany do
publicznej
wiadomości
poprzez
wywieszenie
w siedzibie Urzędu na okres 14 dni.
6) Skierowanie do zawarcia umowy najmu
Burmistrz wydaje na rzecz osób ujętych na wykazie
uprawnionych do zawarcia umowy, przy uwzględnieniu
liczby osób wnioskodawcy oraz struktury uzyskanych
lokali.

§ 15.1) Przyjmowanie, rozpatrywanie i zasady
wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być
zawarte jest jawne. Jawność postępowania ma na celu
realizację kontroli społecznej.
2) W celu zapewnienia kontroli społecznej
w przedmiocie opiniowania wniosków o zawarcie
umowy najmu na czas oznaczony lub nieoznaczony
Burmistrz powołuje na 4 lata Komisję Mieszkaniową.
3) Komisja opiniuje wnioski o najem lub zamianę
lokalu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.
4) Na podstawie złożonych wniosków komisja
przeprowadza
wizję
warunków
lokalowych
u wnioskodawców.

§ 17. Według niniejszej uchwały rozpatrywane są:
1) Wnioski osób osadzonych w zakładach karnych czy
aresztach śledczych, których przed okresem
odbywania kary pozbawienia wolności miejscem
zamieszkania była gmina Koronowo.
1) W/w osoby dołączają do wniosku zaświadczenie
o terminie przebywania w powyższej placówce.
2) Przy rozpatrywaniu wniosków w/w osób pod
uwagę brane są okoliczności:
- potrzebę zawarcia umowy najmu lub
przydziału
w danej
dacie
–
jeżeli
wnioskodawca jest osadzony,
- możliwość zawarcia umowy najmu przez
osadzonego,
- możliwość
objęcia
w
posiadanie
przydzielonego lokalu.
3) Zasadne jest przesunięcie przydziału lokalu na
rzecz w/w osób na okres, kiedy wnioskodawca
opuści zakład karny lub areszt śledczy
z zastrzeżeniem, że zachowany zostanie
przewidziany niniejszą uchwałą tryb weryfikacji
wniosku i uaktualniania danych zawartych we
wniosku (§18 uchwały ).
4) Przydział lokalu na rzecz osób opuszczających
w/w placówki zostanie dokonany jedynie
w sytuacji, gdy gmina będzie dysponowała
wolnym lokalem.
2) Wnioski osób, które opuściły zakład karny lub areszt
śledczy na zasadach określonych w niniejszej
uchwale w § 2 ust. 1 lub § 4 ust. 1 pkt 1. Pod
warunkiem, że przed okresem odbywania kary
pozbawienia wolności miejscem ich zamieszkania
była gmina Koronowo.

§ 16.1) Na podstawie pozytywnie zaopiniowanych
przez komisję wniosków Burmistrz zatwierdza wykaz
osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas
oznaczony i nieoznaczony w danym roku

§ 18. Osoby, które nie otrzymają skierowania do
zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym
podlegają weryfikacji na podstawie uaktualnionych
danych
co
do
warunków
materialnych

Rozdział VI
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony
§ 14.1) Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego,
socjalnego lub zamiennego składa się na druku wniosku
wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i publikowanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r, Dz.U. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) w terminie do dnia 15 kwietnia lub 15
października każdego roku.
2) Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami
podlega sprawdzeniu pod względem formalnym
i merytorycznym przez właściwy wydział Urzędu
Miejskiego w Koronowie.
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i mieszkaniowych wnioskodawcy przy opracowywaniu
wykazu uprawnionych do zawarcia umowy najmu na
kolejny rok.
§ 19. Umieszczenie na wykazie nie stanowi
zobowiązania Gminy w określonym terminie do
zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do
wszystkich osób w danym roku. Uzależnione jest to od
ilości uzyskanych lokali z zasobu gminnego.
§ 20.1) Wykreśleniu
z
rocznego
wykazu
uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas
oznaczony
i
nieoznaczony
podlegają
osoby,
w przypadkach:
1) Odmówią przydziału lokalu, który spełnia wymogi
określone przepisami prawa.
2) We własnym zakresie zaspokoiły swoje potrzeby
mieszkaniowe.
3) Nie
podania
aktualnego
adresu
miejsca
zamieszkania i do korespondencji.
4) Nastąpi zmiana sytuacji dochodowej i warunków
mieszkaniowych, co spowoduje niespełnienie
kryteriów określonych w uchwale.
5) Wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie gminy
Koronowo przez okres dłuższy niż 1 rok.
6) Jeżeli dane podane we wniosku o przydział
mieszkania są nieprawdziwe.
2) Burmistrz po zasięgnięciu opinii komisji
mieszkaniowej podejmuje ostateczne stanowisko
w kwestii wykreślenia osoby z w/w wykazu.
3) Pisemnie powiadamia się osoby o wykreśleniu
z wykazu.
4) Osoby, które zostały wykreślone z wykazu,
nowy wniosek mogą złożyć po upływie jednego roku od
dnia wykreślenia.
§ 21.1) Zawarcie nowej umowy najmu może się
odbyć zgodnie z procedurą zawartą w niniejszej
uchwale na pisemny wniosek najemcy, któremu
wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11
ust. 2 pkt 2 ustawy na podstawie skierowania wydanego
przez Burmistrza.
2) Dochód przypadający na osobę w gospodarstwie
domowym
w
kwartale
poprzedzającym
zakwalifikowanie do zawarcia w/w umowy nie może
przekraczać 125% wysokości najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 100% wysokości
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3) Administrator może ponownie zawrzeć umowę
najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny
lokal o mniejszej powierzchni, gdy lokator nadal
zamieszkuje w tym lokalu i została spisana
z administratorem ugoda dotycząca spłaty zadłużenia.
§ 22.1) Mieszkaniowy zasób gminy można
zwiększyć poprzez dokonywanie przez zainteresowane
osoby na własny koszt adaptacji pomieszczeń nie
wchodzących w skład istniejących lokali komunalnych
lub
użytkowych
usytuowanych
w
obiektach
stanowiących własność gminy.
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2) Obiekty budowlane i lokale przewidziane do
adaptacji i zmiany sposobu użytkowania wyznacza
administrator zasobu gminnego.
3) Gmina po uzyskaniu opinii administratora może
wyrazić zgodę na nadbudowę i rozbudowę budynku lub
przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych w tych
obiektach.
4) Załatwienie spraw dotyczących zawarcia
przedwstępnej, warunkowej umowy najmu lokalu
z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzone
złożeniem wniosku przez zainteresowane osoby.
5) Uprawnione do zawarcia przedwstępnej,
warunkowej
umowy
najmu
pomieszczenia
przeznaczonego do adaptacji mogą być również osoby,
które nie są ujęte w wykazie przydziałów bez względu
na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.
6) W zawartej umowie powinny być określone
w szczególności warunki udostępnienia obiektu
budowlanego lub lokalu do adaptacji, a także wzajemne
obowiązki inwestora i zarządcy oraz stosowne
rozliczenie z tym związane.
7) Prowadzenie prac o których mowa w § 22 ust. 3
odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, na koszt wnioskujących o ich wykonanie.
8) Po
zakończeniu
robót
adaptacyjnych
i komisyjnym odbiorze lokalu, administrator zawiera
umowę najmu z inwestorem, z którym Burmistrz zawarł
przedwstępną, warunkową umowę najmu lokalu do
adaptacji.
Rozdział VII
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy.
§ 23.1) Jeżeli w lokalu opuszczonym przez
najemcę pozostały jego dzieci, osoby przysposobione
lub rodzice, którzy stale z nim zamieszkiwały od co
najmniej 5 lat, administrator budynku zawrze z nimi
umowę najmu na podstawie wydanego skierowania
przez Burmistrza Koronowa.
2) W sytuacji, gdy najemca zamieszkał w budynku
lub lokalu stanowiącym jego własność, a powierzchnia
mieszkalna tj. (pokoi) zapewnia 5 m² na jedną osobę,
wówczas jest zobowiązany opróżnić lokal ze
wszystkimi
osobami
wspólnie
dotychczas
zamieszkałymi.
3) Jeżeli w lokalu pozostały osoby po śmierci
najemcy, które nie wstąpiły w najem a zamieszkiwały
z najemcą przez okres 10 lat administrator zawrze
z nimi umowę najmu na podstawie skierowania
wydanego przez Burmistrza. Osoby, które nie spełniają
w/w zobowiązane są do opróżnienia lokalu
i przekazania do dyspozycji wynajmującego w terminie
30 dni od daty zgonu najemcy.
4) W
przypadku
większej
liczby
osób
uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po
zgonie najemcy, umowa najmu zostanie zawarta z osobą
pełnoletnią na rzecz, której z prawa wstąpienia w najem
zrzekły
się
pozostałe
osoby.
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5) Kaucji, o której mowa w § 25 ust.3 nie pobiera
się za lokale socjalne, zamienne, w związku z dokonaną
zamianą lokalu oraz wynajmowane osobom, które we
własnym zakresie wykonały adaptację na cele
mieszkalne.
6) Zasady dotyczące ustalenia wysokości kaucji,
odstąpienia od jej pobrania, rozłożenia na raty lub
umorzenia określi Burmistrz Koronowa
7) Niniejsza uchwała nie stanowi podstawy
roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu
gminnego na rzecz osoby, która spełnia określone
w uchwale kryteria (uchwała Sądu Najwyższego z dn.
25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 37/08).
8) Traci moc uchwała Nr XXII/250/04 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Koronowo, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej
w
Koronowie:
Nr
XXXVI/416/05
z
dnia
26 października 2005 r. oraz Nr XLIV/510/06 z dnia
28 czerwca 2006 r.
9) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011 r.

Rozdział VIII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80 m².
§ 24. Lokale
o
powierzchni
użytkowej
przekraczającej 80 m² przeznacza się na wynajem za
zapłatą czynszu wolnego, określonego w przetargu
publicznym. Jako stawkę wyjściową przyjmuje się
stawkę czynszu obliczoną dla tego lokalu zgodnie
z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie.
Zmiana stawki będzie następowała wraz ze zmianą
stawki bazowej czynszu.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe.
§ 25.1) Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Koronowa.
2) W sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą obowiązują przepisy ustawy z dn. 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jedn. Dz.U. Nr 31, poz. 266, z 2005 r., ze zm.) oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3) Zawarcie umowy najmu może być uzależnione
od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej
pokrycie należności z tytułu najmu lokalu (art. 6 ust. 1
ustawy ).
4) Kaucja nie może przekraczać 12-krotności
miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego wg
stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu
(art. 6 ust.1 ustawy).

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Myk
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UCHWAŁA Nr LIV/451/2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi z w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr142, 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 146) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873, 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zwanych dalej „konsultacjami”.
§ 2. Konsultacje przeprowadza
o zasady:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności;
4) efektywności;

się

w oparciu
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taka może być również opublikowana w prasie
o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na
terenie gminy.
3. Konsultację mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań;
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii;
3) ankiet.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, termin
wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od
dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej, załączając
jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych
opinii.
§ 6. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Gniewkowa.

5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.
§ 3.1. Konsultacje
przeprowadza
się
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Gniewkowo.
§ 4.1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie ze
Statutem Gminy Gniewkowo z inicjatywy Burmistrza
Gniewkowa, konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej.
2. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego,
podlegający konsultacji zgłaszany jest zgodnie ze
Statutem, z inicjatywy radnych lub grupy
100 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców
gminy, konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu
przez Burmistrza od Przewodniczącego Rady Miejskiej
stosownego projektu aktu prawa miejscowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Kozłowski

§ 5.1. Burmistrz określa w szczególności formę
i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą
komórkę
organizacyjną
Urzędu
Miejskiego
odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach,
w tym o przedmiocie konsultacji, publikuje się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Informacja
2269
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UCHWAŁA Nr LIII/358/10
RADY GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 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 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
i Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,

poz. 1462 i 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 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin konsultacji z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Piątkowski

Załącznik
do uchwały nr LIII/358/10
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 9 listopada 2010 r.
Regulamin
konsultacji z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
§ 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. W konsultacjach może uczestniczyć rada
działalności pożytku publicznego jeżeli została
utworzona przez Wójta Gminy lub organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje są prowadzone z inicjatywy Wójta
Gminy.
§ 4.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Gminy Wąbrzeźno oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może
być zamieszczone również w prasie lokalnej.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) formę konsultacji;
5) zasięg terytorialny konsultacji.
§ 6.1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie;
2) spotkania
dotyczące
wybranych
dziedzin
współpracy;
3) propozycje nadsyłane drogą elektroniczną na adres
strony internetowej Gminy;

4) tradycyjne formy pisemne z propozycjami zmian
składane osobiście.
2. Z otwartego spotkania sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
3. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające
szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych
technik informatycznych.
4. Wyboru formy konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy.
5. Możliwe jest łączenie kilku form konsultacji.
§ 7.1. Opinie rady działalności pożytku publicznego
lub organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, kierowane są do
wyznaczonej
przez
Wójta
Gminy
jednostki
organizacyjnej Urzędu Gminy Wąbrzeźno w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Wyznaczona przez Wójta Gminy jednostka
organizacyjna Urzędu Gminy rozpatruje ww. opinie
i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wąbrzeźno.
3. W przypadku konsultacji przeprowadzonych
z radą działalności pożytku publicznego, termin
wyrażenia przez nią opinii nie może być dłuższy niż
14 dni od dnia doręczenia jej projektu uchwały lub aktu
prawa miejscowego. Nie przedstawienie opinii w tym
terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia
4. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie
zgłoszonych opinii, wraz ze stanowiskiem właściwej
merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy
Wąbrzeźno z podaniem uzasadnienia w przypadku ich
nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy
Wąbrzeźno nie później niż w ciągu 30 dni od
zakończenia konsultacji.
5. W
uzasadnionych
przypadkach,
wyniki
konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych
spotkań.
6. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów,
o których mowa w § 1.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz
Gminy.
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§ 9. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez
względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób określony w Regulaminie.
2270
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ZARZĄDZENIE Nr 656/10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 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;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się wprowadzania psów na teren
Wyspy Młyńskiej.
§ 2. Teren objęty zakazem oznaczony jest tablicami
informacyjnymi przedstawionymi w załączniku nr 1.

§ 3. Granice terenu objętego zakazem zaznaczono
na mapie stanowiącej załącznik nr 2.
§ 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 1,
podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na
zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
obwieszczenia i podlega publikacji w środkach
masowego przekazu oraz ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
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ZARZĄDZENIE Nr 678/10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 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;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zakazuje się wprowadzania psów na teren
Wyspy Młyńskiej.
§ 2. Teren objęty zakazem oznaczony jest tablicami
informacyjnymi przedstawionymi w załączniku nr 1.

§ 3. Granice terenu objętego zakazem zaznaczono
na mapie stanowiącej załącznik nr 2.
§ 4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w § 1,
podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na
zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
obwieszczenia i podlega publikacji w środkach
masowego przekazu oraz ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
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