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UCHWAŁA Nr XXXIX/194/2010
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno.
Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.
zm.)1 po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brodnicy, Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Górzno.
§ 2. Regulamin
ustala
szczegółowe
utrzymania porządku i czynności na
nieruchomości znajdujących się w gminie.

zasady
terenie

§ 3.1. Właściciele
nieruchomości
oprócz
obowiązków wynikających z ustawy zapewniają:
1) przygotowanie miejsca do ustawienia urządzeń
służących do zbierania odpadów w sposób nie
utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z łatwym
dostępem dla podmiotów świadczących usługi
wywozowe;
2) gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w pojemnikach o których
mowa w § 4 oraz dodatkowo w workach na śmieci,
w przypadku okresowo zwiększonej ilości
nagromadzenia odpadów w typowych pojemnikach;
3) usuwanie odpadów komunalnych i innych
zanieczyszczeń z terenu nieruchomości w tym także
miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń (np. liści) z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, a w szczególności:
Lp.
1
2

Rodzaj obiektu

3

Budynki wielorodzinne
Domy jednorodzinne
/rekreacyjne
Gospodarstwa rolne

4
5

Szkoły wszelkiego typu
Przedszkole

6

Lokale gastronomiczne

7

Lokale handlowe

8

Zakłady usługowe,
rzemieślnicze, o powierzchni
użytkowej powyżej 5 m²,
zakłady produkcyjne

a) pryzmowanie zgarniętego z chodnika śniegu
i lodu przy krawężnikach w sposób
niepowodujący utrudnień w ruchu pieszym
i pojazdów,
b) likwidowanie śliskości i gołoledzi poprzez
stosowanie
środków
uszorstniających
(zabezpieczonych we własnym zakresie), które
należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn
ich zastosowania.
2. Zabrania się:
1) usuwania na jezdnię zmiotek zgarniętych
z chodnika, zmiotki należy usunąć do własnego
pojemnika na odpady;
2) mycia pojazdów samochodowych detergentami,
szamponami i innymi środkami chemicznymi na
ulicach, chodnikach, w lasach i parkach. Mycie
pojazdów
samochodowych
dozwolone
jest
z zachowaniem następujących warunków:
a) czynności te mogą odbywać się wyłącznie
w obrębie nieruchomości,
b) ścieki powstałe podczas mycia pojazdów
samochodowych nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do zbiorników wodnych.
§ 4.1. Każda nieruchomość zamieszkała musi być
wyposażona w estetyczne pojemniki o pojemności co
najmniej 110 l.
2. Ustala się wskaźniki normatywne do określenia
ilości pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
w jaką powinna być wyposażona nieruchomość:

Norma miesięczna przy wywozie
z terenu miasta
0,045 m³ x liczba osób zamieszkałych
0,030 m³ x liczba osób
zamieszkałych
0,003 m³ x liczba uczniów i pracowników
0,003 m³ x liczba uczniów
i pracowników
Faktycznie odebrane jednak nie
mniej niż 0,22 m³
0,020 m³ na każde 10 m²
powierzchni całkowitej jednak nie
mniej niż 0,11 m³
Faktycznie odebrane jednak nie
mniej niż 0,11 m³

Norma miesięczna przy wywozie z
terenów wiejskich
0,035 m³ x liczba osób zamieszkałych
0,025 m³ x liczba osób zamieszkałych,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik
0,015 m³ x liczba osób zamieszkałych,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik
0,003 m³ x liczba uczniów i pracowników
0,003 m³ x liczba uczniów i pracowników
Faktycznie odebrane jednak nie mniej
niż 0,22 m³
0,020 m³ na każde 10 m² powierzchni
całkowitej jednak nie mniej niż 0,11 m³
Faktycznie odebrane jednak nie mniej
niż 0,11 m³
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3. Każdy
podmiot
prowadzący
działalność
gospodarczą (z wyjątkiem zakładów usługowych,
rzemieślniczych o pow. użytkowej powyżej 5 m²) musi
być wyposażony w pojemnik na odpady o pojemności
minimum 110 l i opróżniany z częstotliwością
uniemożliwiającą jego przepełnienie.
4. Ilość urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych powinna zapewnić zbieranie wszystkich
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przez
okres pomiędzy kolejnymi wywozami.
5. Możliwe jest wspólne korzystanie właścicieli
kilku nieruchomości z pojemników ustawionych razem.
§ 5. Na drogach i miejscach użyteczności
publicznej odpady gromadzi się w koszach ulicznych,
ustawionych w rejonach intensywnego ruchu pieszych,
których opróżnianie zapewnia Burmistrz Gminy.
§ 6.1. Ustala się minimalną częstotliwość usuwania
odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z budynków jedno i wielorodzinnych - nie rzadziej
niż raz na 14 dni,
2) z gospodarstw rolnych – nie rzadziej niż raz na
miesiąc,
3) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk,
imprez sportowych i rekreacyjnych itp. - codziennie
i nie później niż do 12 godzin od zakończenia
imprezy,
4) koszy ulicznych – według potrzeb.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych uzależnia się od ich
pojemności i ilości zużytej wody w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika
bezodpływowego.
§ 7. Ustala się następujące zasady selektywnej
zbiórki odpadów:
1) w miarę możliwości wprowadza się obowiązek
prowadzenia selektywnej zbiórki następujących
odpadów, dających się ponownie wykorzystać:
a) szkła,
b) tworzyw sztucznych,
c) makulatury,
d) metali,
2) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
wyszczególnionych w pkt 1 lit. a i b stosuje się
odpowiednio oznaczone pojemniki lub worki;
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
w miejscach ogólnie dostępnych nieodpłatnie
udostępnia Gmina;
4) odpady wymienione w pkt 1 lit. c i d mieszkańcy
winni samodzielnie i na własny koszt dostarczać do
wyznaczonych miejsc składowania bądź zbiórki oraz
do punktów skupu organizowanych przez różne
podmioty;
5) odpady komunalne wielogabarytowe powinny być
gromadzone w wydzielonych miejscach i usuwane
jak najszybciej w terminach uzgodnionych
z jednostką wywozową;
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6) odpady z remontów winny być gromadzone
w osobnych kontenerach lub w specjalnych workach
dostarczonych przez firmę wywozową na warunkach
określonych w umowie pomiędzy właścicielem
nieruchomości,
a
firmą
wywozową
nie
powodujących
uciążliwości
dla
środowiska
i otoczenia. Koszt wywozu obciąża właściciela
nieruchomości;
7) odpady organiczne powstające na terenie nieruchomości
zaleca się gromadzić oddzielnie lub przekazywać do
kompostowni, na koszt właściciela odpadów.
§ 8. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów
komunalnych winny być przekazywane nieodpłatnie do
punktów ich zbiórki lub wrzucane do rozmieszczonych
na terenie miasta i gminy specjalnych, oznakowanych
EKO-SORTACH, a w tym:
1) przeterminowane leki do pojemników ustawionych
w aptece;
2) zużyte baterie do pojemników ustawionych
w urzędzie, placówkach oświatowych.
§ 9. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych winny być nieodpłatnie przekazywane
zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 10. Zabrania się:
1) wrzucania do pojemników przeznaczonych na
odpady segregowane innych odpadów lub
przedmiotów
niezgodnie
z
przeznaczeniem
pojemnika;
2) umieszczenia odpadów z remontów, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych,
a
także
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego - które należy usuwać zgodnie
z wymaganiami niniejszego regulaminu –
w pojemnikach na odpady komunalne;
3) umieszczania odpadów medycznych i odpadów
niebezpiecznych w pojemnikach na odpady
komunalne;
4) wrzucania do pojemników na odpady komunalne
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz padłych
zwierząt;
5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych i innych
nieruchomości, do koszy ulicznych oraz do
pojemników innych właścicieli;
6) spalania odpadów w pojemnikach;
7) wysypywania
i
magazynowania
odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości poza
miejscami do tego przeznaczonymi.
§ 11.1. Właściciele
zwierząt
domowych
lub
opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru
oraz zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów
zwierząt należy w szczególności:
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1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów w miejscach publicznych
wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych
dodatkowo w kagańcu;
b) reagowanie
w sytuacjach powodujących
zakłócenia spokoju porządku, bądź ciszy nocnej
wywoływanej
uporczywym
wyciem
i szczekaniem psa;
c) umieszczanie w widocznym miejscu, przy
wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej
informacji – w przypadku posiadania psów
agresywnych.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór;
b) natychmiastowe
usuwanie
zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe na
chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach
zielonych i innych terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku;
3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na
peryferiach
miasta,
w
miejscach
mało
uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że
właściciel lub opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
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na
nieruchomości
oraz
nieruchomościach
sąsiednich;
4) przestrzegane będą obowiązkowe przepisy sanitarno
– epidemiologiczne.
§ 13.1. Każdy właściciel obiektu użyteczności
publicznej
oraz
pomieszczeń
produkcyjnych
i usługowych obowiązany jest do przeprowadzenia co
najmniej dwa razy w roku, w miesiącach kwietniu
i październiku deratyzacji miejsc oraz pomieszczeń
w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze
i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, osłony
śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny,
kanalizacje sanitarne;
2. Właściciel o którym mowa w ust. 1 zobowiązany
jest do udzielenia informacji i okazania stosownych
dokumentów
potwierdzających
przeprowadzenie
deratyzacji uprawnionym organom.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr XI/55/2008 Rady
Gminy w Górznie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 42,
poz. 640, oraz z 2009 r. Nr 38, poz. 824).
§ 15. Wykonanie
Burmistrzowi Gminy.

§ 12.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
zakazuje się hodowli dużych zwierząt gospodarskich.
2. Dopuszcza
się
utrzymywanie
zwierząt
gospodarskich na pozostałym terenie miasta oraz na
terenach wiejskich o zwartej zabudowie o charakterze
nierolniczym pod warunkiem, że:
1) pomieszczenia dla zwierząt utrzymywane będą
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i estetycznym;
2) ścieki, obornik i inne nieczystości powstające
w związku z hodowlą lub chowem będą gromadzone
w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym
podłożu i usuwane z terenu nieruchomości w sposób
zgodny z prawem, nie pogarszający warunków
sanitarnych, zdrowotnych i porządkowym otoczenia;
3) hodowla nie będzie stanowiła uciążliwości w postaci
hałasu, odoru itp. dla innych osób zamieszkujących

uchwały

powierza

się

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753
i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278

2273

2274
2274

UCHWAŁA Nr XXXIX/196/2010
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie zmiany statutów sołectw Fiałki i Czarny Bryńsk.
Na podstawie 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz § 29 załączników do
Uchwały Nr V/25/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia
1 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
w Gminie Górzno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 35,
poz.
613)
po
przeprowadzeniu
konsultacji
z mieszkańcami sołectw Fiałki i Czarny Bryńsk Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/25/2003 Rady Gminy
w Górznie z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia
statutów sołectw w Gminie Górzno (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 35, poz. 613) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 w Statucie Sołectwa Czarny
Bryńsk § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Obszar
sołectwa obejmuje:
1) wieś Czarny Bryńsk,
2) osady: Brzeziny, Diabelec, Falk, Traczyska,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 176

– 9226 –

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, 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. 1111i 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.

3) kolonię Buczkowo,
3) leśniczówki: Bryńsk Królewski, Kozie Błotko”;
2) w załączniku nr 2 w Statucie Sołectwa Fiałki § 2
otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Obszar sołectwa
obejmuje:
1) wieś Fiałki,
2) osady: Borek, Gać, Ruda,
3) gajówkę Kocioł.”
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Gminy.

uchwały

powierza

Poz. 2274,2275

się

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

2275
2275

UCHWAŁA Nr XXXVII/177/2010
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U z 2009 r. Nr 52,
poz. 420), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku
od nieruchomości na 2011 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni (za
wyjątkiem gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych),
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego,

d) ujętych
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego gminy jako grunty rekreacyjno
wypoczynkowe - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych
(za
wyjątkiem
budynków
letniskowych) - 6,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej), w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego,
f) wykorzystywanych
na
cele
letniskowe
i rekreacyjne – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli lub ich części:
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła
i wody - 1% wartości,
b) od pozostałych - 2% wartości.
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Poz. 2275,2276

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski
2275
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UCHWAŁA Nr XXXVII/178/2010
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

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. Roczne stawki podatku od środków
transportowych na 2011 r.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 634,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie - 1059,00 zł,
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1256,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
stawki podatku (w zł)

oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
1328,00
1373,00
1452,00
1530,00
Trzy osie
1596,00
1681,00
1753,00
1851,00
1949,00
2067,00
Cztery osie i więcej
2054,00
2132,00
2263,00
2511,00
2511,00

inne systemy
zawieszenia osi

1426,00
1498,00
1570,00
1910,00
1713,00
1792,00
1884,00
1936,00
2389,00
2389,00
2184,00
2302,00
2511,00
2858,00
2858,00
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- od 3,5 tony do 8 ton włącznie - 1118,00,
- powyżej 8 ton, a poniżej 12 ton - 1426,00.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:

liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy i naczepa,
ciągnik balastowy i przyczepa
(w tonach) (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

stawki podatku (w zł)

oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
1485,00
1570,00
1635,00
2145,00
Trzy osie i więcej
2001,00
2642,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton do 9 ton włącznie - 929,00,
- powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1230,00.

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1674,00
1726,00
1805,00
2209,00
2209,00
2858,00

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa (przyczepa)
i pojazd silnikowy
(w tonach) (w tonach)
nie mniej niż

Poz. 2276

stawki podatku (w zł)
oś jezdna(osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Jedna oś
1334,00
1373,00
1439,00
Dwie osie
1530,00
1596,00
1681,00
1753,00
Trzy osie i więcej
1747,00
1949,00

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

-

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1498,00
1570,00
1655,00
1727,00
1747,00
1747,00
2209,00
1747,00
2209,00

mniejszej niż 30 miejsc - 1747,00,
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2145,00.
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§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
do
celów
związanych
z
bezpieczeństwem
przeciwpożarowym, dowozem dzieci i młodzieży do
szkół.

Poz. 2276,2277

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski
2276

2277
2277

UCHWAŁA Nr XXXVII/180/2010
RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozie.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1951 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Brzozie w dalszej
części określane jako „Regulamin”.
§ 2. Regulamin
obowiązuje
właścicieli
nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające
czasowo na terenie gminy oraz przedsiębiorców
świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości
i porządku, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zwanej
dalej ustawą.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarno-porządkowym i technicznym;
2) zbieranie na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych wyłącznie w przeznaczonych do tego
celu urządzeniach i opróżnianie ich przez podmioty

uprawnione, posiadające zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych zwanej dalej firmą wywozową;
3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń
z
chodników
bezpośrednio
przylegających do ich nieruchomości;
4) realizacji
innych
obowiązków
określonych
w niniejszej uchwale.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy
do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny
służące komunikacji publicznej.
3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych należy do zarządcy drogi.
4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na
terenie innych niż wymienione w ust. 1-3 należy do
gminy.
Do obowiązków gminy należy także w szczególności:
1) zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych
w
urządzeniach
do
tego
przeznaczonych
umieszczonych na chodnikach lub w innych
miejscach publicznych, za wyjątkiem urządzeń
usytuowanych przy placówkach handlowych, gdzie
obowiązek ciąży na osobie prowadzącej działalność
handlową;
2) likwidacja odpadów pozostawionych w miejscach
do tego nie przeznaczonych oraz tzw. „dzikich
wysypisk”;
3) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok
bezdomnych
zwierząt,
oraz
współdziałanie
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność
w tym zakresie;
4) organizacja selektywnej zbiórki, segregacji oraz
magazynowania odpadów komunalnych, współpraca
z podmiotami podejmującymi działalność w tym
zakresie.
§ 4.1. Gmina stwarza warunki do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na:
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szkło;
plastik;
papier;
metale;
inne.
2. Posiadacze odpadów obowiązani są do
korzystania z pojemników segregacyjnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 5. Odpady
medyczne
lub
weterynaryjne
powstające w związku z prowadzoną na terenie
nieruchomości działalnością w zakresie usług
medycznych lub weterynaryjnych nie mogą być
gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia
odpadów komunalnych.
§ 6. Odpady
komunalne
wielkogabarytowe
powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na
terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający
korzystanie z nieruchomości przez osoby do tego
upoważnione i usuwania jak najszybciej w terminach
uzgodnionych z firmą wywozową.
§ 7. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego mają obowiązek ustawiania koszy na
śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie
dopuszczający do przepełnienia.
§ 8.1. Mycie pojazdów poza myjniami może
odbywać się na terenie nieruchomości z zastrzeżeniem
ust. 2 oraz pod warunkiem, że powstające ścieki będą
odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.
2. Zabrania się bezpośredniego odprowadzania
ścieków pochodzących z mycia pojazdów poza
myjniami, do zbiorników wodnych lub gruntu.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na
terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie będą
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich
późniejsze usuniecie zgodnie z przepisami o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie.
Rozdział 3
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych
§ 9.1. Niesegregowane odpady komunalne winny
być gromadzone w specjalnie do tego celu
przykrywanych
pojemnikach
lub
kontenerach
o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów.
2. Dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw
sztucznych w przypadkach okresowego zwiększenia
ilości gromadzonych odpadów komunalnych.
3. Odpady segregowane (szkło, plastik, papier itp.)
winny być gromadzone w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych lub w workach z tworzyw sztucznych
o pojemności około 100 l.
4. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe,
metalowe, z tworzyw sztucznych) o pojemności nie
mniejszej niż 30 litrów.
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Poz. 2277

5. Wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów,
ich ilość, musi być dostosowana do wielkości odpadów
powstających na nieruchomości i częstotliwości
wywozów,
zapewniającej
utrzymanie
czystości
i porządku na terenie gminy.
6. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie
go w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 10.1. Odpady komunalne winny być usuwane
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości
i porządku.
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów
komunalnych z nieruchomości:
1) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie;
2) z lokali użytkowych, z zakładów, przedsiębiorstw,
z budynków wielomieszkaniowych raz w tygodniu.
3. Nieczystości ciekłe usuwane są w miarę potrzeb,
nie dopuszczając do przelania zbiornika po dokonaniu
sprawdzenia jego szczelności.
§ 11.1. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się tereny i obiekty służące do użytku
publicznego mają obowiązek ustawienia na tych
terenach i przy obiektach koszy na śmieci i opróżnianie
ich z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
2. Obowiązek określony w ust. 1 w odniesieniu do
przystanków komunikacji publicznej ciąży na gminie.
§ 12.1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów
komunikacyjnych, jak i usuwanie nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych może być dokonywane
tylko przez podmioty uprawnione posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
stałych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
podmiotów określonych w ust. 1 przez okazanie takiej
umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
§ 13. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie
udokumentuje korzystania z usług podmiotów
posiadających
zezwolenie
na
usuwanie,
unieszkodliwianie odpadów komunalnych, obowiązek
usuwania i unieszkodliwiania odpadów przyjmie gmina.
§ 14. Rada Gminy odrębną uchwałą określi górne
stawki
opłat
ponoszonych
przez
właścicieli
nieruchomości
za
świadczenie
usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
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Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami
psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do
zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność
za zachowanie zwierząt.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe należy w szczególności:
1) trzymanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych
lub
na
ogrodzonych
nieruchomościach,
zabezpieczonych
przed
ich
samodzielnym
wydostaniem się na zewnątrz;
2) wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach,
gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób,
pod warunkiem, ze psy są w kagańcu i pod
nadzorem właściciela;
3) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami,
zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od
nadzoru możliwe jest wyłącznie na terenie
ogrodzonej posesji właściciela;
4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe na chodniku, jezdniach, placach,
terenach zielonych oraz obiektach i terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
3. Zabrania się właścicielom i opiekunom zwierząt:
1) wprowadzania zwierząt na tereny placów gier,
zabaw i piaskownic dla dzieci kąpielisk, boisk
szkolnych oraz innych miejsc objętych takim
zakazem;
2) pozostawiania zwierząt bez dozoru i opieki przed
wejściem do obiektów handlowych, usługowych
i
gastronomicznych,
urzędowych,
instytucji
użyteczności publicznej i miejsc objętych zakazem
wprowadzania.
4. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta, które uciekły
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
opiekuna.
5. Zwierzęta
przebywające
w
miejscach
publicznych bez opieki osób zobowiązanych do
sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi, będą
traktowane jako bezpańskie i wyłapywane, a następnie
umieszczone w schronisku dla zwierząt. Właściciel
złapanego i umieszczonego w schronisku dla zwierząt
zwierzęcia pokrywa koszty związane z wyłapaniem
zwierzęcia i jego pobytem w schronisku dla zwierząt.
Rozdział 6
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej
§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
wprowadza się zakaz chowu i trzymania zwierząt
gospodarskich z wyjątkiem ptactwa i królików.
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§ 17. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest obowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku
z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgody
z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami
niniejszego regulaminu i nie powodowania
zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodowania uciążliwości takich jak hałas,
odory czy podobnych wobec innych osób
zamieszkałych
na
terenie
nieruchomości
i nieruchomościach sąsiednich;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
§ 18.1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich,
terenu hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości.
Pomieszczenia powinny być przynajmniej raz w roku
bielone i w razie konieczności odszczurzane.
2. Obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące
z handlu gromadzone poza pomieszczeniami dla
zwierząt powinny być składowane w miejscach
o nieprzepuszczalnym podłożu, przy czym miejsca te
winny być usytuowane w takiej odległości od skupisk
ludzkich i granic posesji, aby nie powodować
uciążliwości dla otoczenia.
3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muzą być
ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób
uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 19. Zarządcy
budynków
wielorodzinnych,
właściciele szkół, obiektów użyteczności publicznej
oraz gospodarstw rolnych zobowiązani są do
przeprowadzania
okresowej
deratyzacji
w pomieszczeniach i innych miejscach zagrożonych
bytowaniem gryzoni nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 20. Niezależnie od obowiązku wynikającego
z § 19, właściciele nieruchomości zobowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji w terminach i zakresie
określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
zgodnie z jego uprawnieniami wynikającymi
z odrębnych przepisów.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 21. Gmina tworzy odpowiednie warunki do
utrzymania czystości i porządku poprzez:
1) propagowanie działań mieszkańców na rzecz
ekologii;
2) bieżącej kontroli realizacji przepisów ustawy
i niniejszej uchwały;
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3) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na
działalność usługową w zakresie odbierania od
właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
i
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
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przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Brzozie.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 22. Nadzór nad realizacją przez właścicieli
nieruchomości,
obowiązków
wymienionych
w Regulaminie sprawuje Wójt Gminy poprzez
uprawnionych pracowników.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Zbigniew Karbowski

§ 23. Traci moc uchwała XXVIII/136/2005 Rady
Gminy Brzozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
2277
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UCHWAŁA Nr XLIII/312/10
RADY GMINY LNIANO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określić wysokość stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących w gminie Lniano
w 2011 roku następująco:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,07 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 3,64 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,

b) budynków letniskowych - 7,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) pozostałych, nie wymienionych w lit. a i b 3,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,70 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,14 zł od 1 ha
powierzchni;
3) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 0,079 zł od
1 m2 powierzchni,
b) letniskowych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pod drogami (oznaczonych symbolem „dr”) 0,037 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, nie wymienionych w lit. a, b, c 0,079 zł od 1 m2 powierzchni,
3. od budowli - 2% ich wartości
§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości, o którym
mowa w § 1:
1) nieruchomości stanowiące mienie komunalne
w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które nie zostały oddane
w zarząd, wydzierżawione, oddane w użytkowanie,
ani nie są we władaniu osób fizycznych i prawnych;
2) nieruchomości związane z procesem poboru,
uzdatniania i przesyłu wody;
3) nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia
statutowej działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, kultury oraz kultury fizycznej
i sportu, pomocy społecznej oraz Ratownictwa
Medycznego;
4) grunty zajęte pod ogólnodostępne kąpieliska.
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/229/09 Rady
Gminy Lniano z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 130, poz. 2269).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

2279
2279

UCHWAŁA Nr XLIII/313/10
RADY GMINY LNIANO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano
w 2011 r.
gruntów gospodarstw rolnych na obszarze gminy
Lniano do wysokości 35,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści pięć).

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Obniżyć cenę 1 q żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania w 2011 r. na obszarze gminy
Lniano podatku rolnego dla pozostałych gruntów
będących użytkami rolnymi, nie wchodzącymi w skład
gospodarstw rolnych do wysokości 35,00 zł (słownie
złotych: trzydzieści pięć).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

§ 1. Obniżyć cenę 1 q żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania w 2011 r. podatku rolnego dla
2280
2280

UCHWAŁA Nr XLIII/321/10
RADY GMINY LNIANO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących
pomnikami przyrody przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń – Lniano.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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 Nr 100, poz. 675)
oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151,
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części pnia. Drzewo stwarza zagrożenie dla ruchu
drogowego.
2. Zniesienie form ochrony przyrody z drzew
wymienionych w ust. 1 następuje ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń-Lniano.

poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76,
poz. 489 i Nr 119, poz. 804) po uzyskaniu uzgodnienia
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska
w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Znieść formy ochrony przyrody z drzew
wchodzących w skład Alei przydrożnych będących
pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211
C Tleń – Lniano pod zarządem Powiatowego Zarządu
Dróg w Świeciu, w granicach administracyjnych Gminy
Lniano, dla drzew następujących gatunków
1) Lipa o obwodzie 380 cm, rosnąca po stronie lewej
w km 5+770 (oznaczone nr 2), drzewo chore –
widoczna próchnica pnia od poziomu gruntu
i wewnątrz pnia. Drzewo stwarza zagrożenie dla
ruchu drogowego i pobliskich budynków
mieszkalnych.
2) Lipa o obwodzie 380 cm, rosnąca po stronie lewej
w km 7+370 (oznaczone nr 4), drzewo chore –
widoczna znaczna próchnica pnia, brak wewnętrznej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lniano.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski

2281
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UCHWAŁA Nr XLI/325/10
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 1 art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.)2 Rada Miejska w Solcu Kujawskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części
1) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,63 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,36 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,95 zł
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnyc – od
1 m2 powierzchni użytkowej - 4,08 zł
5) położonych na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych przekraczające normy powierzchni
ustalone w przepisach prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych - od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 0,63 zł
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,89 zł

2. od budowli – ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych - 2%
3. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha
powierzchni - 4,08 zł
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m2 powierzchni - 0,29 zł
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski

się

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim Nr XXXI/256/09 z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego Nr 126, poz. 2148 z dnia 10 grudnia
2009 r.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 176

– 9235 –

Poz. 2281,2282

1. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984,
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271,
Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441,
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U.06.181.1337, Dz.U.07.48.327,
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458,
Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241, Dz.U.10.28.142, Dz.U.10.28.146,
Dz.U.10.106.675;
2. Zmiana: Dz.U.10.96.620
2281
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UCHWAŁA Nr XLI/326/2010
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
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) 1 art. 10 ust.1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613)2. Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala,
co następuje:
§ 1.1) Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w następującej wysokości:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Stawka podatku
804,1.224,1.368,-

b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg liczby
osi

Stawka podatku
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi

13
14
15

1.380,1.392,1.428,1.668,-

1.392,1.428,1.668,2.148,-

17
19
21
23
25

1.704,1.728,1.740,2.136,2.172,2.196,-

1.980,1.992,2.136,2.172,2.352,2.568,-

25
27
29
31

1.980,2.220,2.580,2.436,2.640,-

2.220,2.580,2.436,2.640,2.736,-

nie mniej niż
2 osie
12
13
14
15
3 osie
12
17
19
21
23
25
4 osie
12
25
27
29
31

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
pow. 3,5 do 5,5
pow. 5,5 do 9
pow. 9
do mniej niż 12

mniej niż

c) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik
balastowy + przyczepa w tonach
od 3,5
do 5,5
pow. 5,5
do 9
pow. 9
do mniej niż 12

Stawka podatku
984,1.284,1.356,-
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d) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton wg liczby osi
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25
31
37

1.584,1.632,1.800,1.920,2.040,-

1.632,1.800,1.920,1.992,2.124,-

37
40

2.052,2.136,2.208,-

2.136,2.208,2.736,-

nie mniej niż

mniej niż

2 osie
12
18
25
31
37
3 osie
12
37
40

Stawka podatku

e) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa + pojazd silnikowy przyczepa +
pojazd silnikowy w tonach
od 7
do 9
pow. 9
do mniej niż 12

Stawka podatku
96,108,-

f) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton wg liczby osi,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów naczepa + pojazd silnikowy
przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

120,252,396,-

132,396,408,-

28
33
37

408,732,1.008,1.140,-

420,744,1.104,1.980,-

38

1.020,1.212,-

1.212,1.488,-

nie mniej niż
1 oś
12
18
25
2 osie
12
28
33
37
3 osie
12
38

Stawka podatku

mniej niż
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

g) autobusy
Liczba miejsc
do 15
pow. 15
do 30
pow. 30

Stawka podatku
516,972,2.100,-

§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Poz. 2282,2283

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja
się
1. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984,
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271,
Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441,
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U.06.181.1337, Dz.U.07.48.327,
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458,
Dz.U.09.52.420, Dz.U.09.157.1241, Dz.U.10.28.146, Dz.U.10.106.675,
Dz.U.10.96.620.
2. Zmiana: Dz.U.10.96.620.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/258/2009 z dnia
25 listopada 2009 r. Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych (Dz.Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 126 poz. 2150).

2283
2283

UCHWAŁA Nr XLI/327/10
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości,
rolnym i leśnym.
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) 1 art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)2 oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Nr 143, poz. 1199)3 Rada Miejska w Solcu
Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 3. Ustala się wzory formularzy dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku
leśnym:
1. Deklaracja na podatek leśny DL-1 -załącznik Nr 10
2. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 załącznik Nr 11
3. Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A –
załącznik Nr 12
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym ZL-1/B – załącznik Nr 13.

§ 1. Ustala się wzory formularzy dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od
nieruchomości:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 załącznik Nr 1
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN1 - załącznik Nr 2
3. Dane o nieruchomościach ZN-1/A – załącznik Nr 3
4. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości ZN-1/B – załącznik Nr 4
5. Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach
wieczystych i współposiadaczach nieruchomości
ZN-1/C – załącznik Nr 5.

§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 2. Ustala się wzory formularzy dotyczące
podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku
rolnym:
1. Deklaracja na podatek rolny DR-1- załącznik Nr 6
2. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 załącznik Nr 7
3. Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A –
załącznik Nr 8,
4. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
ZR-1/B – załącznik Nr 9.

się

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/80/07 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 listopada
2007 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących
podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od
nieruchomości, rolnym i leśnym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja
1. Zmiana: Dz.U.10.96.620
2. Zmiana:Dz.U.2005.143.1199, Dz.U.2006.191.1412, Dz.U.2006.249.1825,
Dz.U.2006.245.1775,
Dz.U.2007.109.747,
Dz.U.2008.116.730,
Dz.U.2008.237.1655, Dz.U.2009.56.458, Dz.U.2010.96.620.
3. Zmiana:Dz.U.2002.216.1826, Dz.U.2005.164.1365, Dz.U.2005.179.1484,
Dz.U.2005.143.1199, Dz.U.2006.249.1825, Dz.U.2006.245.1775,
Dz.U.2008.116.730,Dz.U.2009.56.458,Dz.U.2010.96.620
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UCHWAŁA Nr XLI/328/10
RADY MIEJSKIEJ w SOLCU KUJAWSKIM
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami)1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)2 Rada
Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, przyjmowaną
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Solec Kujawski na 2011 r. do kwoty 34,10 zł za
kwintal.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski
od

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 176

– 9261 –

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązująca od 1 stycznia 2011 roku

Poz. 2284,2285,2286

Dz.U.04.102.1055, Dz.U.04.116.1203, Dz.U.02.214.1806, Dz.U.05.172.1441,
Dz.U.06.17.128, Dz.U.05.175.1457, Dz.U.06.181.1337, Dz.U.07.48.327,
Dz.U.07.138.974, Dz.U.07.173.1218, Dz.U.08.180.1111, Dz.U.08.223.1458,
Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241, Dz.U.10.28.142, Dz.U.10.28.146,
Dz.U.10.106.675;
2. Zmiana: Dz.U.2005.143.1199, Dz.U.2006.191.1412, Dz.U. 2006.249.1825,
Dz.U.2006.245.1775,
Dz.U.2007.109.747,
Dz.U.2008.116.730,
Dz.U.2008.237.1655, Dz.U.2009.56.458, Dz.U.2010.96.620.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bolesław Boczkaja
1. Zmiana: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984,
Dz.U.02.214.1806, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.162.1568, Dz.U.02.153.1271,

2285
2285

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w BYDGOSZCZY
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
Sygn. akt II SA/Bd 182/10.
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski
Protokolant: Magdalena Tambelli
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Tucholi na uchwałę Rady Gminy w Śliwicach z dnia 25 listopada 2008 r. nr XXV/171/08 w przedmiocie ustalenia
opłat za świadczenie przedszkola samorządowego
1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
Kierownik Sekretariatu
Wydziału Informacji Sądowej
Miłosława Kubis-Greń

2286
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Sygn. akt II SA/Bd 258/10.
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.)
Sędziowie:
Sędzia WSA Renata Owczarzak
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski
Protokolant: Jakub Jagodziński
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
we Włocławku na uchwałę Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. nr XXXIV/224/06 w przedmiocie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
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1. stwierdza nieważność § 1 ust. 2 pkt 2, 3, 4 lit. a, b, c, d, e, pkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, § 2 pkt 10, § 3 ust. 2 pkt 4,
ust. 4, 5, § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 8 ust. 1, 3, § 9 ust. 2, § 11 ust. 3, § 15 ust. 1, 2, 3, 4, § 16 ust. 1, 2, 3, 4 zaskarżonej
uchwały,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części opisanej w pkt 1 wyroku.
Kierownik Sekretariatu
Wydziału Informacji Sądowej
Miłosława Kubis-Greń

2287
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
z dnia 29 czerwca 2010 r.
Sygn. akt II SA/Bd 414/10.
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia NSA Wiesław Czerwiński
Sędziowie:
Sędzia WSA Małgorzata Włodarska
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.)
Protokolant: Krystyna Witt
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
we Włocławku na uchwałę Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 lipca 2006 r. nr XXXVI/203/06 w przedmiocie
utrzymania czystości i porządku na terenie Mista i Gminy w Chodczu
1. stwierdza nieważność § 1 ust. 2 pkt 2-7 i pkt 11-12, § 1 ust. 3, § 3, § 4 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 2 -4, § 5, § 10 ust. 2,
§ 11 ust. 2, § 14 ust. 3, § 15 ust. 1-3 oraz § 17 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/203/06 Rady Gminy Chodecz
z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
Kierownik Sekretariatu
Wydziału Informacji Sądowej
Miłosława Kubis-Greń

2288
2288

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY
z dnia 13 lipca 2010 r.
Sygn. akt II SA/Bd 419/10.
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:
Przewodniczący:
Sędzia WSA Grzegorz Saniewski
Sędziowie:
Sędzia NSA Wiesław Czerwiński (spr.)
Sędzia WSA Małgorzata Włodarska
Protokolant: Elżbieta Brandt

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 176

– 9263 –

Poz. 2288,2289

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 lipca 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Radziejowie na uchwałę Rady Gminy Bytoń z dnia 11 kwietnia 2006 r. nr XXX/166/06 w przedmiocie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy
1. stwierdza nieważność przepisów § 2 ust. 1a, b, c, d, g, § 5, § 8, § 9 ust. 2, § 21 ust. 2 Uchwały Nr XXX/166/06
Rady Gminy Bytoń z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bytoń,
2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w pkt 1 nie podlega wykonaniu.
Kierownik Sekretariatu
Wydziału Informacji Sądowej
Miłosława Kubis-Greń

2289
2289

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY
z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie
przewyższającej 5.000 zł.
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za
zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie
przewyższającej 5.000zł (Dz.U. Nr 22, poz. 112, ze
zm.) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym umorzono zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne
w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia
1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.,
stanowiący załącznik do obwieszczenia.
p.o. Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy
Marcin Łoboda
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załącznik
do obwieszczenia
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 16 listopada 2010 r.
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