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nr LXV/474/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych
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dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
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UCHWAŁA Nr 875/10
RADY MIASTA TORUŃ
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic:
Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 7171) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 15912), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia” uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenów
położonych w rejonie ulic Broniewskiego i Szosa
Bydgoska w Toruniu, będący w części zmianą:
1) m.p.z.p. miasta Torunia, dotyczącego obszaru
oznaczonego symbolem Z12KS, położonego przy
ulicy
Szosa
Bydgoska
(uchwała
RMT
nr 753/01 z dnia 26 kwietnia 2001 r.Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 44 poz. 921 z dnia
20 lipca 2001 r.);
2) m.p.z.p. miasta Torunia dotyczącego obszaru
dotychczas oznaczonego symbolami: S34ZP
i S35PP, ograniczonego ul. Broniewskiego,
ul. Szosa Bydgoska i istniejącym osiedlem
„Zieleniec” (uchwała RMT nr 241/03 z dnia
30 października 2003 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 25 poz. 301 z dnia 1 marca 2004 r.) – zwany
dalej planem.
§ 2. Integralną częścią planu, o którym mowa
w § 1, jest rysunek planu miejscowego zwany dalej
rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiający graficznie ustalenia
planu – w tym przebieg granic obszaru objętego
planem.
§ 3.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
dominować na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
2) terenie - należy przez to rozumieć teren
o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczony
na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczającymi oraz opisany symbolem;
3) symbolu terenu - należy przez to rozumieć
oznaczenie danego terenu, składające się z liter
i cyfr, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) słowie „postuluje się” - należy przez to rozumieć
sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących,
wprowadzonych ze względów funkcjonalnych,
estetycznych, ochronnych, itp.;
5) usługach - należy przez to rozumieć obiekty i lokale
wbudowane służące obsłudze ludności i podmiotów
gospodarczych (np handel o powierzchni sprzedaży
do 2000 m2, transport, motoryzacja, rzemiosło)
z wyłączeniem usług publicznych (np. oświata,
zamknięte obiekty służby zdrowia - szpitale, kliniki,
opieka społeczna) oraz magazyny i składy;
6) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć
wydzielone geodezyjnie działki, umożliwiające
skomunikowanie działek budowlanych i innych
terenów z drogą publiczną - udostępnione ogólnie
dla ruchu pieszego i pojazdów na określonych przez
właściciela
lub
zarządcę
warunkach
(z uwzględnieniem dalszych ustaleń planu
i przepisów odrębnych);
7) wymianie obiektu o wartości historyczno-kulturowej
– należy przez to rozumieć (uzgodnione
z właściwym urzędem ochrony zabytków
i po ew. wykonaniu inwentaryzacji): rozbiórkę
budynku oznaczonego na rysunku planu jako
w/w obiekt i wybudowanie w tym miejscu nowego
budynku
–
w
usytuowaniu,
gabarytach
i formie architektonicznej nawiązujących do
pierwotnej formy w/w obiektu - opisanych
w dalszych ustaleniach planu dla poszczególnych
terenów;
8) rozwiązaniach
o
wysokim
standardzie
architektonicznym - należy przez to rozumieć
rozwiązania
architektoniczno-budowlane
charakteryzujące się:
a) indywidualną formą stylistyczną brył budynków
i ogrodzeń oraz wysoką jakością materiałów
wykończeniowych,
b) kształtowaniem elewacji budynków w sposób
urozmaicony - poprzez zastosowanie m. in.
podziałów elewacji z udziałem otworów
okiennych i witryn, zróżnicowania faktur
materiałów
wykończeniowych,
detalu
architektonicznego, itp.,
c) wskaźnikiem przeszkleń elewacji od strony
ul. Broniewskiego i Szosa Bydgoska - min. 20%;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię określoną na rysunku i w tekście
planu, której nie może przekraczać ściana
zewnętrzna
budynku
w
kierunku
linii
rozgraniczającej z sąsiadującą drogą, lub w inne
strony (zgodnie z odpowiednimi ustaleniami planu
dla poszczególnych terenów), z wyłączeniem:
pilastrów, ganków, gzymsów, podziemnych części
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budynku, schodów, ramp, obiektów małej
architektury, portierni w liniach ogrodzenia, itp.;
10) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć
zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską
ukształtowaną funkcjonalnie i plastycznie;
11) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas
zwartej zieleni wielopiętrowej, oddzielającej (w tym
także optycznie) tereny o różnym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania;
12) zieleni przydrożnej – należy przez to rozumieć
zieleń urządzoną, składającą się z gatunków
odpornych na zanieczyszczenia, umieszczoną
w pasie drogowym w celu: estetycznym, ochrony
drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochrony
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
13) wskaźniku miejsc postojowych – należy przez to
rozumieć ilość miejsc postojowych przypadającą na:
mieszkanie, wielkość powierzchni użytkowej
w zabudowie usługowej lub na ilość zatrudnionych
w obiektach magazynowych i składowych, przy
uwzględnieniu zasady równania ilości miejsc
postojowych w górę – w przypadku ułamkowego
przelicznika. Ilość miejsc podlega sumowaniu
w przypadku różnych form użytkowania terenu lub
budynków;
14) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć
ogrodzenie o maksymalnej wysokości 2 m
i
dopuszczalnej
wysokości
podmurówki
0,5 m, w którym elementy montowane między
słupkami mają prześwity stanowiące min. 35%
powierzchni danego elementu, lub w formie
żywopłotów;
15) zaopatrzeniu w energię cieplną z urządzeń
indywidualnych – należy przez to rozumieć
rozwiązania, gdzie zastosowano paliwa i technologie
niskoemisyjne lub bezemisyjne, gwarantujące
nieprzekraczanie
dopuszczalnych
norm
zanieczyszczeń
wymaganych
dla
funkcji
mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrębnymi
dotyczącymi ochrony środowiska.
2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie
wyjaśnione w § 3 ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi
z
Polskich
Norm
i
przepisów
odrębnych,
obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 38.1-U1 i 38.5-U2 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - usługi, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d
i pkt 3,
b) dopuszczalne: zieleń, drogi wewnętrzne,
infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwiązań o wysokim
standardzie architektonicznym,

3)

4)

5)

6)
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b) priorytet działań w ramach rewitalizacji
i restrukturyzacji,
c) nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu,
w tym drzew – w ilości nie mniejszej niż jedno
drzewo na 5 miejsc postojowych (dopuszcza się
wliczenie do bilansu drzew istniejących na danej
działce budowlanej),
d) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów
usługowych i tymczasowych garaży;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco
oddziaływać
na środowisko (nie dotyczy
infrastruktury technicznej);
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – dla części terenu
38.5-U2 oznaczonej na rysunku planu jako strefa
ochrony konserwatorskiej:
a) obowiązek uzgodnienia z właściwym urzędem
ochrony
zabytków
robót
budowlanych,
w tym związanych z istniejącym obiektem
o wartości historyczno-kulturowej, oznaczonym
na rysunku planu (także jego ew. rozbiórki lub
wymiany),
b) możliwość
przebudowy,
rozbudowy
lub
wymiany w/w obiektu – z uwzględnieniem
ustaleń, o których mowa w lit. a i w pkt. 6 oraz
przy zachowaniu: długości budynku (patrząc od
frontu działki, z dopuszczeniem tolerancji
+/-20%), liczby kondygnacji nadziemnych,
pierwotnej kolorystyki, materiału i podziałów
elewacji, rozmieszczenia i proporcji otworów
i ich podziałów, dekoracyjnych detali konstrukcji
szachulcowej, formy dachu i pokrycia (materiał
i kolor), układu kalenicy, pochylenia połaci,
c) zakaz umieszczania reklam na w/w obiekcie (nie
dotyczy szyldów związanych z usługami);
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
- wyłącznie ażurowe;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie
z rysunkiem planu, dopuszcza się budowę
budynków w zbliżeniu i na granicy działki,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych - 50%,
c) maksymalna wysokość budynków - 15 m,
d) maksymalna wysokość innych obiektów –
82,0 m n. p. m.,
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 30o
f) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla
samochodów:
- 1 ogólnodostępne miejsce na 50 m2
powierzchni użytkowej usług (w tym dla
dostaw),
- 3 miejsca na 10 zatrudnionych;
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - nie występuje
potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych - 2000 m2,
b) minimalna szerokość frontów w/w działek 30 m,
c) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów
infrastruktury technicznej (np. trafostacji) –
w wielkości i układzie gwarantującym dostęp
i właściwe warunki użytkowania tych obiektów,
d) kąty granic bocznych nowo wydzielanych
działek względem przylegającej drogi zawierające się w przedziale między 70o a 90o;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) obowiązek wprowadzenia od strony przyległych
dróg publicznych pasa zieleni urządzonej
o szerokości min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na
dojścia i dojazdy),
b) dla terenu 38.5-U2 – w pasach o szerokości min.
3 m przyległych do sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej - nakaz utrzymania
istniejącej zieleni wysokiej oraz obowiązek
uzupełnienia zielenią izolacyjną (nie dotyczy
przerw na dojścia i dojazdy),
c) dla terenu 38.1-U1 – w pasie technicznym
o wymiarach po 20 m od osi napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110kV (oznaczonym
na rysunku planu) - obowiązek uzgodnienia
z gestorem linii działań inwestycyjnych
i nasadzeń zieleni wysokiej,
d) dla terenu 38.1-U1 - zakaz obsługi
komunikacyjnej
bezpośrednio
z ul. Broniewskiego;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków –
z i do sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci lub
urządzeń, w uzgodnieniu z ich gestorem,
c) zaopatrzenie w gaz i energię cieplną postulowane z sieci, ew. z urządzeń
indywidualnych,
d) dopuszcza
się
przebudowę
istniejącej
infrastruktury, w uzgodnieniu z właściwymi
gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów - do czasu
realizacji ustaleń niniejszej uchwały - użytkowanie
dotychczasowe lub zieleń;
12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości:
a) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych
przez gminę na cele publiczne,
b) 30% dla pozostałych gruntów.
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§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.5-MW1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe
zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne:
zieleń
urządzona,
droga
wewnętrzna,
podziemna
infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) priorytet działań w ramach rewitalizacji,
b) zakaz lokalizacji: obiektów tymczasowych (nie
dotyczy obiektów związanych z procesem
budowy) i nośników reklamowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko (nie dotyczy
podziemnej infrastruktury technicznej),
b) obowiązek zachowania istniejącej zieleni
wysokiej;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - dla oznaczonego na
rysunku planu obiektu o wartości historycznokulturowej - obowiązek uzgodnienia z właściwym
urzędem ochrony zabytków robót budowlanych
związanych z w/w obiektem, przy zachowaniu:
długości budynku (patrząc od frontu działki,
z dopuszczeniem tolerancji +20%), liczby
kondygnacji nadziemnych i wysokości, kolorystyki,
materiału i detalu elewacji, rozmieszczenia
i proporcji otworów, podziałów i detalu oryginalnej
stolarki, formy dachu, układu kalenicy, pochylenia
połaci oraz pokrycia (materiał i kolor);
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenie od strony
ul. Szosa Bydgoska - wyłącznie ażurowe;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie
z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy 50%,
c) wysokość obiektów – nie wyższa, niż wysokość
budynku istniejącego,
d) nachylenie połaci dachowych od 35o do 45o,
e) nakaz zachowania min. 25% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
f) minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla
samochodów - 0,8 miejsca na 1 mieszkanie dla
zabudowy istniejącej oraz 1 miejsce na
1 mieszkanie w przypadku rozbudowy,
wymiany, itp.
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - nie występuje
potrzeba określania;
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości – zakaz
wtórnych podziałów;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu - obowiązek
zachowania od strony ul. Szosa Bydgoska pasa
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zieleni urządzonej o szerokości min. 3 m (nie
dotyczy przerw np. na dojście i dojazd);
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków –
z i do miejskiej sieci, w uzgodnieniu z gestorem,
b) zaopatrzenie w gaz oraz w energię elektryczną –
z sieci, w uzgodnieniu z właściwym gestorem,
c) zaopatrzenie w energię cieplną – postulowane
z sieci, ew. z urządzeń indywidualnych,
d) obowiązek realizacji nowych przyłączy –
wyłącznie jako podziemnych;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń niniejszej uchwały - użytkowanie
dotychczasowe;
12) stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 30%.
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.1-E1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe:
infrastruktura
techniczna
energetyka,
b) dopuszczalne: usługi (wyłącznie w przypadku
spełnienia
wymagań
dla
budynków
przeznaczonych na stały pobyt ludzi), drogi
wewnętrzne, inna infrastruktura techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) nakaz stosowania rozwiązań o wysokim
standardzie architektonicznym,
b) nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej na
parkingach budowanych na powierzchni terenu,
c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów
usługowych i tymczasowych garaży;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
zakaz
lokalizacji
nowych
przedsięwzięć
mogących
zawsze
znacząco
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(nie dotyczy infrastruktury technicznej);
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - obowiązek
uzgodnienia z właściwym urzędem ochrony
zabytków: robót ziemnych typu trwałe nasypy
i wykopy, wysokości i formy kubaturowych
inwestycji oraz kształtowania zieleni;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - ogrodzenia od strony dróg
publicznych - wyłącznie ażurowe,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie
z rysunkiem planu,
b) maksymalny procent powierzchni zabudowy
poszczególnych działek budowlanych – 50%,
c) wysokość budynków – maksymalnie 15 m,
d) maksymalna wysokość innych obiektów –
82,0 m n. p. m.,
e) nachylenie połaci dachowych - od 3o do 30o,

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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f) nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej,
g) minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla
samochodów:
- 1 ogólnodostępne miejsce na 50 m2
powierzchni użytkowej usług (w tym dla
dostaw),
- 3 miejsca na 10 zatrudnionych,
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych
działek budowlanych – 2000 m2, minimalna
szerokość frontów w/w działek - 30 m,
b) podziały dla potrzeb lokalizacji obiektów
infrastruktury technicznej – w wielkości
i układzie gwarantującym dostęp i właściwe
warunki użytkowania tych obiektów,
c) kąty granic bocznych nowo wydzielanych
działek względem przylegającej drogi zawierające się w przedziale między 75o a 90o;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu:
a) obsługa komunikacyjna - wyłącznie od strony
ul. Szosa Bydgoska (nie dotyczy pieszych),
b) obowiązek wprowadzenia od strony dróg
publicznych pasa zieleni urządzonej o szerokości
min. 3 m (nie dotyczy przerw np. na dojścia
i dojazdy),
c) w pasie technicznym o wymiarach po 20 m od
osi napowietrznych linii elektroenergetycznych
o napięciu 110kV - obowiązek uzgodnienia
z gestorem linii działalności inwestycyjnej
i nasadzeń zieleni wysokiej;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków –
z i do sieci, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
b) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci –
w uzgodnieniu z właściwym gestorem,
c) zaopatrzenie w gaz i energię cieplną postulowane z sieci, ew. z urządzeń
indywidualnych,
d) dopuszcza
się
przebudowę
istniejącej
infrastruktury – w uzgodnieniu z właściwymi
gestorami;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów - do czasu
realizacji ustaleń niniejszej uchwały - użytkowanie
dotychczasowe lub zieleń;
stawkę procentową, na podstawie której ustala się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości:
a) 0% dla gruntów gminnych oraz nabywanych
przez gminę na cele publiczne,
b) 30% dla pozostałych gruntów.
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§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.5-ZP1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - zieleń urządzona,
b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna, ciągi
pieszo – rowerowe;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie występuje potrzeba określania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - nie występuje potrzeba określania;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje
potrzeba określania;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba
określania;
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu nakaz zachowania minimum 80% powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - dla oznaczonego
na rysunku planu terenu zagrożonego osuwaniem się
mas ziemnych - obowiązek jego zagospodarowania
w sposób zmniejszający to zagrożenie (np.
nasadzenia zielenią, zamknięcie nieutwardzonych
zejść);
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości - nie
występuje potrzeba określania;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu - nie występuje
potrzeba określania;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury,
w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń
niniejszego
planu
użytkowanie
dotychczasowe;
12) stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 0%.

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)
§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 38.1-ZZ1 i 38.5-ZZ2 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: teren zieleni w obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią,
b) dopuszczalne: urządzenia wodne, infrastruktura
techniczna, drogi wewnętrzne;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie występuje potrzeba określania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz
wprowadzania
trwałych
zmian
w ukształtowaniu terenu,
b) z uwagi na położenie na skraju obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina
Dolnej Wisły” (oznaczona na rysunku planu
część terenu 38.1-ZZ1 mieści się w obszarze) -

12)
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nakaz uwzględnienia obowiązujących dla
w/w obszaru wymogów ochrony ptactwa;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje
potrzeba określania;
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba
określania;
parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów nakaz zachowania min. 85% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów:
a) ze względu na położenie obu terenów
w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo
powodzi:
- obowiązek
uwzględnienia
wymagań
przepisów szczególnych (w szczególności
ustawy Prawo Wodne) – odnoszących się do
obszarów
bezpośredniego
zagrożenia
powodzią,
- obowiązek stosowania: konstrukcji obiektów
i urządzeń minimalizującej (w przypadku
powodzi) zagrożenie utraty stateczności
i awaryjność, nie utrudniającej przepływu
wody
oraz
materiałów
budowlanych
o zwiększonej odporności na kontakt z wodą,
b) dla terenu zagrożonego osuwaniem się mas
ziemnych pokazanego na rysunku planu
w
terenie
38.5-ZZ2
obowiązek
zagospodarowania w sposób zmniejszający to
zagrożenie (np. nasadzenia zielenią niską,
zamknięcie
nieutwardzonych
przejść,
umocnienia);
szczegółowe zasady podziału nieruchomości - nie
występuje potrzeba określania;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu - nie występuje
potrzeba określania;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury
technicznej – w uzgodnieniu z jej gestorami;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń
niniejszego
planu
użytkowanie
dotychczasowe;
stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 0%.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.5-ZD/ZZ1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: istniejące ogrody działkowe
w
obszarze
bezpośredniego
zagrożenia
powodzią,
b) dopuszczalne: urządzenia wodne, infrastruktura
techniczna, drogi wewnętrzne;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- nie występuje potrzeba określania;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) zakaz
wprowadzania
trwałych
zmian
w ukształtowaniu terenu,
b) z uwagi na położenie na skraju obszaru
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina
Dolnej Wisły” - nakaz uwzględnienia
obowiązujących dla w/w obszaru wymogów
ochrony ptactwa;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje
potrzeba określania;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba
określania;
6) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów nakaz zachowania min. 85% powierzchni terenu
jako biologicznie czynnej;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - ze względu na
położenie terenu w obszarze narażonym na
niebezpieczeństwo powodzi:
a) obowiązek uwzględnienia wymagań przepisów
szczególnych (w szczeg. ustawy Prawo Wodne)
– odnoszących się do obszarów bezpośredniego
zagrożenia powodzią,
b) obowiązek stosowania: konstrukcji obiektów
i urządzeń minimalizującej (w przypadku
powodzi)
zagrożenie
utraty
stateczności
i awaryjność, nie utrudniającej przepływu wody
oraz materiałów budowlanych o zwiększonej
odporności na kontakt z wodą;
8) szczegółowe zasady podziału nieruchomości - nie
występuje potrzeba określania;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu – zakaz rozbudowy
i nadbudowy istniejących altan w ogrodach
działkowych oraz lokalizacji nowych;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury
technicznej – w uzgodnieniu z jej gestorami;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń
niniejszego
planu
użytkowanie
dotychczasowe;
12) stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 0%.
§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.5-KD(Z)/ZZ1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: komunikacja - droga publiczna
zbiorcza, w części w obszarze bezpośredniego
zagrożenia powodzią (zgodnie z rysunkiem
planu),

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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b) dopuszczalne: zieleń przydrożna i izolacyjna,
infrastruktura
techniczna,
usługi
–
w oznaczonym na rysunku planu obiekcie
o wartości historyczno kulturowej (schron I-18);
zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji nowych wolno stojących
nośników reklamowych i tymczasowych obiektów
usługowych (za wyjątkiem kiosków połączonych
z wiatami przystankowymi);
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
a) nakaz stosowania rozwiązań technicznych
i organizacyjnych zapewniających sprawność
ruchu
i
minimalizujących
uciążliwości
komunikacyjne pochodzące z drogi na sąsiednie
tereny;
b) w związku z położeniem południowej części
terenu w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” nakaz uwzględnienia obowiązujących dla
w/w obszaru wymogów ochrony ptactwa;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
a) dla oznaczonej na rysunku planu strefy ochrony
konserwatorskiej - obowiązek uzgodnienia
z właściwym urzędem ochrony zabytków robót
budowlanych, ziemnych i kształtowania zieleni,
b) nakaz
zachowania
przebiegu
istniejącej
wschodniej jezdni ul. Szosa Okrężna (droga
forteczna) i odcinka ul. Szosa Bydgoska oraz
obiektu o wartości historyczno-kulturowej
(schron I-18),
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych - obowiązek wprowadzenia
zieleni przydrożnej a wzdłuż przyległego do obszaru
planu terenu oznaczonego symbolem 16.01-U1 zieleni izolacyjnej;
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
a) szerokości w liniach rozgraniczających –
zgodnie z rysunkiem planu,
b) obowiązek
realizacji
drogi
rowerowej
(postulowana jednostronnie) oraz chodników,
c) postuluje się podłączenie ul. Szosa Bydgoska do
projektowanej drogi - na prawoskrętach;
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów:
a) dla płd części terenu oznaczonej na rysunku
planu jako obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią - obowiązek: uwzględnienia wymagań
przepisów szczególnych (ustawa Prawo Wodne),
stosowania konstrukcji obiektów i urządzeń
minimalizującej (w przypadku powodzi)
zagrożenie utraty stateczności i awaryjność, nie
utrudniającej przepływu wody oraz materiałów
budowlanych o zwiększonej odporności na
kontakt z wodą,
b) dla pokazanego na rysunku planu terenu
zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych obowiązek
zagospodarowania
w
sposób
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zmniejszający to zagrożenie (wzmocnienie
skarpy);
szczegółowe zasady podziału nieruchomości - nie
występuje potrzeba określania;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu:
a) lokalizacja bezpośrednich zjazdów z drogi wyłącznie na przyległe tereny nie mające
możliwości podłączenia do innych dróg niższej
klasy – w uzgodnieniu z zarządcą drogi,
b) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących
budynków;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna schronu I-18 –
postulowana od strony południowej,
b) na przejściach dla pieszych i przejazdach
rowerowych - zakaz sytuowania wpustów
ulicznych,
c) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną –
z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
d) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacyjnej,
w uzgodnieniu z gestorem sieci,
e) obowiązek realizacji nowych sieci infrastruktury
technicznej – jako podziemnych,
f) dopuszcza
się
przebudowę
istniejącej
infrastruktury – w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami oraz właściwym zarządcą drogi;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń
niniejszego
planu
użytkowanie
dotychczasowe, parkingi, usługi – w istniejących
budynkach, na działce nr 19/2;
stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 0%.

§ 11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38.1/5-KD(L)1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe - komunikacja - droga publiczna
lokalna,
b) dopuszczalne: zieleń przydrożna, infrastruktura
techniczna;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
- zakaz lokalizacji wolno stojących nośników
reklamowych
i
tymczasowych
obiektów
usługowych;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego - obowiązek zachowania istniejącego
szpaleru drzew i przebiegu jezdni;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej -obowiązek
uzgodnienia przebudowy i rozbudowy drogi
z właściwym urzędem ochrony zabytków;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni
publicznych
–
postuluje
się
wprowadzenie zieleni przydrożnej (w tym
uzupełnienia szpalerów drzew);
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

7)

8)
9)

10)

11)

12)
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a) szerokości w liniach rozgraniczających –
zgodnie z rysunkiem planu (min. 12 m),
b) obowiązek realizacji chodnika (ew. ciągu pieszorowerowego lub dodatk. drogi rowerowej);
granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów - nie występuje
potrzeba określania;
szczegółowe zasady podziału nieruchomości - nie
występuje potrzeba określania;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w jego użytkowaniu - nie występuje
potrzeba określania;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) na przejściach dla pieszych i przejazdach
rowerowych - zakaz sytuowania wpustów
ulicznych,
b) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną –
z sieci, w uzgodnieniu z gestorem danej sieci,
c) odprowadzenie
ścieków
–
do
sieci
kanalizacyjnej, w uzgodnieniu z gestorem sieci,
d) dopuszcza
się
przebudowę
istniejącej
infrastruktury – w uzgodnieniu z odpowiednimi
gestorami i właściwym zarządcą drogi;
sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenu - do czasu realizacji
ustaleń
niniejszego
planu
użytkowanie
dotychczasowe;
stawkę procentową, na podstawie której oblicza się
jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w wysokości 0%.
Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 12. Tracą moc ustalenia:
1) m.p.z.p. miasta Torunia, dotyczące obszaru
oznaczonego symbolem Z12KS, położonego przy
ulicy Szosa Bydgoska (uchwała RMT nr 753/01
z dnia 26 kwietnia 2001 r.- Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 44 poz. 921 z dnia 20 lipca 2001 r.);
2) m.p.z.p. miasta Torunia dotyczące obszaru
dotychczas oznaczonego symbolami: S34ZP
i S35PP, ograniczonego ul. Broniewskiego,
ul. Szosa Bydgoska i istniejącym osiedlem
„Zieleniec” (uchwała RMT nr 241/03 z dnia
30 października 2003 r. - Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 25 poz. 301 z dnia 1 marca 2004 r.).
§ 13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia
do publicznego wglądu - stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 14. Rozstrzygnięcie
o
sposobie
realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
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się

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podlega
publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta
Torunia.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124,
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996
i Nr 155 poz. 1043.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 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 2010r. Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106, poz. 675.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 875/10
Rady Miasta Toruń
z dnia 30 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 875/10
Rady Miasta Torunia
z dnia 30 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu w związku z jego wyłożeniem do publicznego
wglądu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu
planu, w związku z czym nie występuje potrzeba
rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 875/10
Rady Miasta Torunia
z dnia 30 września 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie
ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się
następujący sposób realizacji i zasady finansowania
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy,
przewidywane do realizacji na obszarze objętym
planem - obejmują:
a) budowę planowanych dróg publicznych wraz
z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja
deszczowa) - odcinek drogi zbiorczej przedłużenie ul. Szosa Okrężna w kierunku
południowym, o dł. 300 m (do planowanej
zachodniej przeprawy mostowej). Droga jednojezdniowa w części południowej na estakadzie,
rozchodząca się dwiema nitkami i podłączona do
obu jednokierunkowych jezdni ul. Szosa
Okrężna oraz dodatkowe pasy ruchu w rejonie
skrzyżowania z ul. Szosa Bydgoska; chodnik
i droga rowerowa wzdłuż jezdni,
2290

b) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej (dla obsługi niezabudowanych części
terenów przewidzianych w planie pod usługi) realizowaną w pasach istniejących dróg
publicznych.
2. Realizacja w/w inwestycji będzie przebiegać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
3. Finansowanie - z budżetu miasta, przy
wykorzystaniu środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych;
Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji
gazu, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą
i finansowane w sposób określony w ustawie Prawo
energetyczne, przez odpowiednich gestorów sieci
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UCHWAŁA Nr VII/68/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów
prawa miejscowego.
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, Nr 28, poz. 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)
Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

może się odbywać w ramach pracy właściwej
merytorycznie komisji Rady Gminy.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
gminy.

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – zwanych
dalej „organizacjami”, projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.

§ 5.1. Wójt
Gminy
Osielsko
określa
w szczególności przedmiot, formę i termin
przeprowadzenia konsultacji, czas ich zakończenia,
sposób zbierania informacji oraz wskazuje miejsce
zamieszczenia projektu konsultowanego dokumentu.
2. Konsultacje przygotowuje, uczestniczy w nich
i sporządza protokół pracownik odpowiedzialny
merytorycznie za przygotowanie konsultowanego
projektu aktu prawa miejscowego.
3. Informację o podejmowanych konsultacjach,
z podaniem informacji określonych w ust. 1, publikuje
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
przynajmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia
wraz z ewentualną ankietą bądź pytaniami w sprawie
podlegającej konsultacjom. Publikacja w Biuletynie
Informacji Publicznej nie wyklucza innych trybów
publikacji i informowania.
4. Projekt aktu prawa miejscowego podlegającego
konsultacjom każdorazowo umieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie
Urzędu Gminy.
5. Konsultacje mogą mieć formę:
1) głosowania na bezpośrednich otwartych spotkaniach
(konferencjach, spotkaniach),
2) pisemnej opinii wyrażonej w danej kwestii,
3) ankiet.
Dopuszcza się także inne formy, zapewniające
szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych
technik informatycznych.

§ 2. Konsultacje prowadzone
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności stron,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

są

w

oparciu

§ 3.1. Konsultacje
przeprowadza
się
z organizacjami, o których wiadomo, że działają na
terenie gminy Osielsko. Każda z organizacji ma prawo
wyznaczyć jednego reprezentanta, który będzie ją
reprezentował.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji.
3. Jeżeli projekt uchwały Rady Gminy dotyczy
wąskiej merytorycznie dziedziny odnoszącej się do
działalności statutowej danej organizacji, konsultowanie

§ 4.1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest, zgodnie ze
Statutem Gminy Osielsko, z inicjatywy Wójta Gminy,
konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem
projektu pod obrady Rady Gminy.
2. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest, zgodnie ze
Statutem Gminy Osielsko, z inicjatywy komisji Rady,
klubów radnych, radnego lub grupy 300 mieszkańców
Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze,
konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez
Wójta Gminy Osielsko od Przewodniczącego Rady
Gminy projektu stosowanego aktu prawa miejscowego,
pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania projektu
przez radcę prawnego oraz wskazania źródła pokrycia
finansowego działań będących przedmiotem projektu.
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§ 6.1. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do
przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia
i nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie
grupy i osób ją reprezentujących wraz z adresem lub
inna formą kontaktu zwrotnego.
2. Opinie anonimowe lub nie zawierające
informacji o uczestnikach konsultacji wymienionych
w ust. 1. nie muszą być brane pod uwagę.
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Sprawozdanie z konsultacji publikuje na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej nie później niż w ciągu
30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 10. Obsługę techniczną konsultacji zapewnia Wójt
Gminy Osielsko.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.

§ 7.1. Termin wyrażenia opinii nie może być
krótszy niż 14 dni od zamieszczenia informacji
o konsultacjach na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, a w przypadku spotkań bezpośrednich
termin ten przypada na dzień spotkania.
2. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie
oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących w nich udział jeżeli
zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą.
§ 9. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy załączając do
niego własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii.

2292
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UCHWAŁA Nr VII/69/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)
Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
I. Wyróżnianie i nagradzanie zawodników.
§ 1.1 Zawodnicy klubów sportowych działających
na terenie gminy Osielsko, którzy osiągnęli wybitne
wyniki
sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym startując w barwach
klubu działającego na terenie gminy Osielsko mogą być
wyróżniani i nagradzani ze środków budżetu Gminy
Osielsko.
2. Poprzez wybitne wyniki sportowe będące
podstawą do przyznawania nagrody należy rozumieć:
1) zajęcie od 1 do 3 miejsca we współzawodnictwie
krajowym w kategorii seniorów, młodzieżowców,
juniorów i juniorów młodszych,
2) zajęcie od 1 do 6 miejsca we współzawodnictwie
międzynarodowym
w
kategorii
seniorów,
młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych.
3. Poprzez wybitne wyniki sportowe będące
podstawą do przyznania wyróżnienia należy rozumieć
zajęcie od 1 do 6 miejsca we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym we wszystkich
kategoriach.
4. Poprzez osiągnięcia we współzawodnictwie
międzynarodowym, o którym mowa w ust. 1, należy

rozumieć osiągnięcia w mistrzostwach świata i Europy
oraz igrzyskach olimpijskich.
5. Poprzez osiągnięcia we współzawodnictwie
krajowym, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć
osiągnięcia w mistrzostwach Polski, pucharach Polski
oraz
Młodzieżowych
Mistrzostwach
Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów i Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
§ 2. Wyróżnieniami
dla
zawodników
przyznawanymi za szczególne osiągnięcia wybitnych
wyników
sportowych
we
współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym są plakietki, puchary
i dyplomy.
§ 3.1. Nagrody dla zawodników mogą być
przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.
2. Nagród nie przyznaje się zawodnikom
uprawiającym sport w celach zarobkowych.
3. Wysokość, bądź wartość nagrody przyznanej
zawodnikowi nie może być niższa od kwoty 300,00 zł
i
wyższa
od
jednokrotności
minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku,
w którym osiągnięto wynik, z zastrzeżeniem § 8.
4. Wysokość nagród zaokrągla się do pełnych
dziesiątek złotych w górę.
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§ 4. Za
osiągnięcie
wybitnych
wyników
sportowych we współzawodnictwie krajowym seniorów
może być przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 80%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
§ 5.1 Za
osiągnięcie
wybitych
wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
seniorów, młodzieżowców i juniorów może być
przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 80%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
4) za zajęcie od czwartego do szóstego miejsca do
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
2. Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym juniorów
młodszych może być przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 80%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 70%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
4) za zajęcie od czwartego do szóstego miejsca do
wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
3. Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych
we współzawodnictwie krajowym młodzieżowców
może być przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 70%
minimalnego wynagrodzenia za prace;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych
we współzawodnictwie krajowym juniorów może być
przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 40%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. Za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych
we współzawodnictwie krajowym w kategorii juniorów
młodszych może być przyznana nagroda w wysokości:
1) za zajęcie pierwszego miejsca do wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) za zajęcie drugiego miejsca do wysokości 40%
minimalnego wynagrodzenia za pracę;
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3) za zajęcie trzeciego miejsca do wysokości 30%
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
6. W przypadku, jeżeli któraś z dyscyplin sportu nie
posiada kategorii juniorów młodszych (kadetów), za
osiągnięcie wybitnych wyników sportowych w kategorii
młodzików
może
zostać
przyznana
nagroda
w wysokości jak w kategorii juniorów młodszych.
§ 6.1. Wyróżnienia
i
nagrody
zawodnikom
przyznaje Wójt na wniosek Zarządu Klubu Sportowego
udokumentowany protokołem z wynikami sportowymi
zawodników,
komunikatem
sportowym
lub
zaświadczeniem wydanym przez właściwy związek
sportowy. Wyróżnienie może także przyznać Wójt
z własnej inicjatywy.
2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody
wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, składa
się do końca roku kalendarzowego, w którym wysoki
wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.
3. Wnioski złożone po terminie podanym w ust. 2
nie zostaną rozpatrzone.
4. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli zawody,
w których osiągnięto wybitne wyniki odbyły się
w grudniu protokół wraz z wynikami zawodów,
komunikat sportowy lub zaświadczenie wydane przez
właściwy związek sportowy można złożyć do
31 stycznia kolejnego roku.
5. W przypadku uchybień lub braku kompletności
złożonych wniosków Wójt wzywa Zarząd Klubu do ich
usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został
uzupełniony w wyznaczonym terminie nie jest
rozpatrywany. Wniosek złożony po terminie nie może
być uzupełniony.
§ 7.1. Wyróżnienia i nagrody są wręczane na
organizowanych na tę okoliczność spotkaniach lub
uroczystościach gminnych, najpóźniej w I kwartale
następnego roku.
2. Wyróżnienia i nagrody wręcza Przewodniczący
Rady Gminy, Wójt lub upoważnione przez nich osoby.
3. Na wniosek Zarządu Klubu Sportowego Wójt
może przyznać nagrodę za osiągnięcie wybitnego
wyniku sportowego w dowolnym terminie w trakcie
danego roku.
§ 8. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika
w danym roku dwóch lub więcej wybitnych wyników
sportowych, łączna wartość nagród nie może
przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
§ 9. Zawodnikom sportowych gier zespołowych
przyznaje się wyróżnienie zbiorowe.
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§ 10.1. Zawodnikom sportowych gier zespołowych
(oraz zawodnikom zawodów drużynowych) przyznaje
się nagrody w wysokości do 50% przysługującej
nagrody indywidualnej, nie niższej od kwoty
minimalnej określonej w § 3 ust. 3. Do ustalenia
maksymalnej liczby zawodników w zespole (drużynie)
stosuje się przepisy międzynarodowe. Zarząd Klubu
może wnioskować o przyznanie nagrody dla mniejszej
ilości zawodników.
2. Na wniosek Zarządu Klubu Sportowego,
jednemu zawodnikowi, który w wysokim stopniu
przyczynił się do osiągnięcia wybitnego wyniku przez
zespół (drużynę) może być przyznana nagroda
w wysokości jak dla nagrody indywidualnej.
Zawodnikowi, któremu przyznano taką nagrodę nie
przyznaje się nagrody, o której mowa w ust. 1.
3. Do nagród, o których mowa w ust. 1 i 2
pozostałe przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.
II. Nagrody dla uczestników Igrzysk Olimpijskich
Sportowców Wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego
§ 11.1. Zawodnikom uczestniczącym w rozgrywkach
Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich nagrody
przyznaje Wójt na wniosek opiekuna drużyny złożony
najpóźniej do końca miesiąca przypadającego po
miesiącu, w którym zakończono Igrzyska lub
w ciągu 30 dni od dnia wejścia uchwały w życie.
Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.
Opiekun ma prawo wyznaczyć do nagrody jednego
zawodnika z drużyny. W przypadku braku opiekuna
drużyny Wójt z własnej inicjatywy przyznaje nagrodę
zawodnikowi, który uzyskał największą liczbę punktów
w danej konkurencji, na podstawie komunikatu
sportowego lub protokołu otrzymanego z Komisji
Sportowej Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS.
Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę
rzeczową.
2. Zawodnikom i opiekunom biorącym udział
w Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich
Wójt przyznaje nagrody rzeczowe o wartości od 10% do
20%
minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę
obowiązującego w roku, w którym finał Igrzysk miał
miejsce.
3. Nagrody za udział w Igrzyskach Olimpijskich
Sportowców Wiejskich wręcza Przewodniczący Rady
Gminy, Wójt lub upoważniona przez nich osoba na
organizowanych na tę okoliczność spotkaniach lub
uroczystościach w roku, w którym zakończono
Igrzyska, najpóźniej w I kwartale następnego roku.
III. Wyróżnianie i nagradzanie trenerów oraz
wyróżnianie działaczy
§ 12. Trenerzy zasłużeni w osiąganiu przez
zawodników wybitnych wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody.
2291
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§ 13. Działacze zasłużeni w osiąganiu przez
zawodników wybitnych wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
mogą otrzymywać wyróżnienia.
§ 14. Do przyznawania wyróżnień stosuje się
odpowiednio przepisy § 2, § 6 i § 7.
§ 15.1. Trenerowi, na wniosek Zarządu Klubu, Wójt
może przyznać nagrodę w wysokości do 75% kwoty
nagrody, którą przyznano wyszkolonemu przez tego
trenera zawodnikowi. Do przyznanych nagród dla
trenerów, w tym dla trenerów zespołów (drużyn) stosuje
się odpowiednio przepisy określające zasady, rodzaje
oraz wysokość nagród i wyróżnień przyznawanych
sportowcom, przy czym za zasługi w osiągnięciu
wyników sportowych przez zawodników w kategoriach
młodzików i młodszych kategoriach można przyznać
nagrodę do wysokości, jak za zasługi w osiągnięciu
wyników przez juniorów młodszych.
2. Łączna wysokość nagrody dla trenera nie może
przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia.
3. Do 30 stycznia każdego roku Zarząd Klubu
zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi listę trenerów
danego klubu z przepisaniem ich do określonych sekcji
sportowych.
IV. Przepisy końcowe
§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr VIII/66/08 Rady Gminy Osielsko
z dnia 28 października 2008 r.
§ 17. Przepisy uchwały mają zastosowanie do
osiągniętych wysokich wyników sportowych od dnia
1 stycznia 2010 r.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr VIII/70/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia nazw ulic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r., Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r., Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r., Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675) oraz art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 ze
zmianami: Dz.U. z 2007 r., Nr 23, poz. 136, Nr 192,
poz. 1381, Dz.U. z 2008 r., Nr 54 poz. 326, Nr 218
poz.1391, Nr 227, poz. 1505, Dz.U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168
poz. 1323, Dz.U. z 2010 r., Nr 106 poz. 675) Rada
Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 227/1 w miejscowości Żołędowo, w części
stanowiącej drogę dojazdową do działek nr 227/2227/25, zgodnie z zaznaczeniem na załączniku
graficznym Nr 1 do uchwały, nadaje się nazwę „Rajska
Polana”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr VII/71/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia nazw ulic
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz.U.
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r., Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r., Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r., Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz.U. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675) Rada Gminy
Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. Działce oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 129/24 w miejscowości Osielsko, zgodnie
z zaznaczeniem na załączniku graficznym Nr 1 do
uchwały, nadaje się nazwę „Limonkowa”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr VII/72/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; ze zmianami:
Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r., Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r., Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r., Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r., Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r., Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Dz. U. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675) Rada Gminy
Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. W §1 uchwały Nr VIII/99/09 Rady Gminy
w Osielsku z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia
nazw ulic wprowadza się następujące zmiany:
1) „§ 1. ust. 1. pkt 2) działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 163/67 w miejscowości
Maksymilianowo (zgodnie z zaznaczeniem na
załączniku graficznym nr 1 do uchwały) nadaje się
nazwę ulica Malownicza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
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UCHWAŁA Nr VII/74/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
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, 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, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2
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) oraz art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199;
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217,
poz. 1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. 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) Rada Gminy Osielsko
uchwala, co następuje:

§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest
jednorazowo, bez wezwania do dnia 31 marca roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub
wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego,
stawkę
roczną
zmniejsza
się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał
obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.

§ 1. Uchwałą niniejszą:
1) wprowadza się na terenie gminy opłatę od
posiadania psów;
2) określa się wysokość stawki opłaty od posiadania
psów;
3) określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za
inkaso.

§ 8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od
posiadania psów w wysokości 15% od kwoty
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi
podatkowemu.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Osielsko
opłatę od posiadania psów.

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

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 43,00 zł od jednego psa
posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 5. Podatnicy zobowiązani są zgłaszać organowi
podatkowemu okoliczności uzasadniające powstanie lub
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni
od ich zaistnienia.
§ 6.1. Wpłaty
opłaty
można
dokonywać
bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Osielsko.
2. Pobór opłaty może odbywać się również
w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty wyznacza się
sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 7. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny
być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy
do 3 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym
inkasent pobrał opłatę.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr VIII/71/08 Rady Gminy
Osielsko z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

Dziennik Urzędowy
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1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane

Poz. 2296,2297
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr VII/75/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a)
i pkt 2 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) oraz art. 47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143,
poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. 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) Rada Gminy Osielsko
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości:
1) 2,56 zł za 1 m2 zajętej powierzchni do 18 m2
2) 46,17 zł za każdy dodatkowy m2 powyżej 18 m2
zajętej powierzchni Zajęcie powierzchni mniejszej
niż 1 m2 jest traktowane jako zajęcie 1 m2.
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej od jednej
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, obliczona zgodnie
z § 1 nie może przekroczyć górnej granicy stawki
kwotowej, określanej przez właściwego Ministra,

realizującego dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
§ 5. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy
Osielsko.
§ 6.1. Pobraną
opłatę
targową
inkasent
zobowiązany jest wpłacić na konto bankowe Urzędu
Gminy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia
dokonania ostatniego poboru opłaty.
2. Wpłaty opłaty targowej można dokonywać
bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Osielsko.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/72/08 Rady Gminy
Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie
opłaty targowej oraz Uchwała nr VIII/92/09 Rady
Gminy Osielsko z dnia 04 grudnia 2009 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/72/08 Rady Gminy Osielsko
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie opłaty
targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 177
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Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr VII/76/10
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i 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 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) Rada Gminy Osielsko uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Osielsko:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,31 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 – 18,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem
mieszkalnym, dla których stawka wynosi
4,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- letniskowych, posadowionych na terenach
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dla
których stawka wynosi 6,64 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Osielsku
Nr VIII/73/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński
1)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 sprawach
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr VII/78/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd
GOSiR w Osielsku” po pkt 6 dodaje się pkt 7, 8 i 9
o następującym brzmieniu:
„7) boisko sportowe w Niemczu przy ul. Ks.
Henryka Mrossa,
8) zespół boisk sportowych „ORLIK” przy
ul. Słonecznej w Żołędowie,
9) Gminna Baza Wypoczynkowa w Bożenkowie.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 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 oraz Nr 106, poz. 675) oraz
art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada
Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

§ 1. W załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku nadanego
Uchwałą Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia
14 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu
(Dz.UrzędowyWojewództwaKujawsko-Pomorskiego
Nr 113, poz. 1463) pod nazwą „Wykaz obiektów

2300
2300

UCHWAŁA Nr VII/79/10
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2
pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 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 oraz Nr 106,
poz. 675) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010 r.
Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Osielsko uchwala, co
następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
uchwalonym Uchwałą Nr V/54/05 Rady Gminy
Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie statutu
Zespołu ds. Oświaty w Osielsku (Dz.Urzędowy
Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 104, poz. 1825)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)”
2) w § 3 wykreśla się ust. 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osielsko.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Benedykt Leszczyński

2301
2301

UCHWAŁA Nr XLIII/261/2010
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie 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 /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 i z 2010 r. Nr 157,
poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ oraz
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianą Dz.U. 96
poz. 620/, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
6 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P.
z 2010 r., Nr 55, poz. 755/ Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Grudziądz
następujące stawki podatku od nieruchomości na
2011 rok:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m/2 pow. 0,76 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,10 zł
c) pozostałych od 1 m/2 powierzchni, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego 0,24 zł
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m/2 powierzchni użytkowej
0,63 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1 m/2 pow.
użytkowej 18,60 zł
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m/2 pow. użytkowej
9,74 zł
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m/2 pow. użytkowej 4,18 zł
e) pozostałych od 1m/2 powierzchni użytkowej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 6,22 zł
3) Od wartości budowli 2%
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki i grunty związane z działalnością kulturalną,
bezpieczeństwem pożarowym i ochroną zdrowia.
§ 3. Podatek od nieruchomości należy wpłacać na
rachunek bankowy dochodów budżetowych Urzędu
Gminy Grudziądz w terminach płatności ustalonych
ustawowo.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała
Nr XXXIII/109/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia
2 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2010 rok .
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Grudziądz .
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Hanna Guzowska
)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
1
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kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
/Dz.Urz. WE L 368 z dnia 17 grudnia 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 dnia 20 lipca
1999 r./.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez

Poz. 2301,2302
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

2301
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UCHWAŁA Nr XLIII/262/2010
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) art.10 ust. 1 i 2, 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,zm.. Nr 96, poz.620) RADA GMINY
uchwala co następuje:

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego -263 zł.;
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy , z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton według stawek
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy ,w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc – 877 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.813 zł;

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych :
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy , o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 643 zł.;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 667 zł.;
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 819 zł.;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy ,o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy , o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1018 zł.;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, przystosowanych 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 pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ;
5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy , które łącznie z pojazdem silnikowym

§ 2. Stawki podatku dla środków transportowych
wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się
w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 1:
a) –608 zł.;
b) –632 zł.;
c) –795 zł.;
2) dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 3:
a) –936 zł
3) dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 5 – 234 zł.;
4) dla środków transportowych, o których mowa w § 1
pkt 7:
a) –819 zł.;
b) –1754 zł.
§ 3. Zwalnia się od podatku od
transportowych :
- pojazdy
wykorzystywane
do
przeciwpożarowej

środków
ochrony

§ 4. Podatek od środków transportowych należy
wpłacać na rachunek bankowy dochodów budżetowych
Urzędu Gminy Grudziądz w terminach ustalonych
ustawowo.
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§ 5. Z dniem 1 stycznia 2011 roku traci moc
Uchwała Nr XXXIII/210/2009
Rady Gminy
w Grudziądzu z dnia 2 grudnia 2009 r w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok .
§ 6. Wykonanie
Gminy.

Uchwały

zleca

się

Wójtowi

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady
Hanna Guzowska

Poz.2302

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 dnia 17 grudnia 1992 r.)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20 lipca
1999 r.)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 177

2302

– 9298 –

Poz. 2302

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 177

– 9299 –

Poz. 2303,2304

2303
2303

UCHWAŁA Nr LXV/472/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
§ 4. Opłata jest płatna w kasie Urzędu Gminy
Chełmża lub na konto PKO BP 11 1020 5011 0000
9402 0016 3543.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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. 1218
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, Nr 40
poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1
lit. f i pkt 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:

§ 5.1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się
z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie
domowym.
2. Zwolnienia nie przysługują jeżeli posiadacz psa
zamieszkuje w siedlisku gospodarstwa rolnego
w przypadku, gdy gospodarstwo rolne korzysta ze
zwolnienia ustawowego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/313/09 Rady
Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 117, poz. 1952).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów
przez osoby fizyczne posiadające psy na terenie Gminy
Chełmża.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów
w kwocie 70,00 zł od jednego psa.
§ 3. Opłata płatana jest jednorazowo do 15 maja
każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch
tygodni od wejścia w posiadanie psa w trakcie roku
podatkowego w pełnej wysokości.
2303
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UCHWAŁA Nr LXV/473/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146,Nr 40 i Nr 106, poz. 675 ), art. 5 ust.1, 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. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,14 zł od
1 ha powierzchni,
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego 0,18 zł od 1 m2 powierzchni
z
wyjątkiem:
gruntów
rekreacyjnowypoczynkowych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 19,88 od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,81od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
–
4,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku

Poz. 2304,2305

publicznego i budynków letniskowych 6,95 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/311/09 Rady
Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 117,
poz. 1950).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

2304
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UCHWAŁA Nr LXV/474/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie 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, 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 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. 1218,
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), art. 10 ust. 1 i 2 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. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 519 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 830 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.038 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 1;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak
w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 623 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.141 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.347 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 2;
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 jak
w załączniku Nr 2 do uchwały;
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 519 zł;
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak
w załączniku Nr 3 do uchwały;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 830 zł,
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b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.797 zł,
z zastrzeżeniem § 2 pkt 3.
§ 2. Dla środków transportowych, określonych w § 1
pkt 1, 3, i 7 posiadających katalizatory stawki podatku
zmniejsza się o 5% i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 493 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 789 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 986 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 592 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.084 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.280 zł;

Poz. 2305

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 789 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.707 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/312/09 Rady
Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 117,
poz. 1951).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV/474/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29.10.2010 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

894

1.277

13

14

1022

1.405

14

15

1.137

1.506

1.246

1.647

15
Trzy osie
12

17

1.405

1.850

17

19

1.531

1.875

19

21

1.657

1.901

21

23

1.658

1.915

23

25

1.822

2.072

25

2.730

2.858

Cztery osie i więcej
12
25

1.451

1.552

25

27

1.658

1.915

27

29

1.850

2.423

29

31

2.042

2.858

2.173

2.858

31
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/474/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29.10.2010r.
Stawki podatku 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

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

18

1.246

1.451

18

25

1.723

1.850

25

31

1.785

2.209

1.748

2.209

1.640

2.209

2.264

2.858

31
Trzy osie
12

40

40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/474/10
Rady Gminy Chełmża
z dnia 29.10.2010 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
(w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

623
726
1.309

726
934
1.633

Jedna oś
12
18
25

18
25
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Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie

28
33
38

581
894
1.118
1.512

688
1.149
1.699
2.209

12
18
36

18
36

891
1.016
1.238

1.238
1.544
1.762

2305

2306
2306

UCHWAŁA Nr LXV/475/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
2011 r. na obszarze gminy Chełmża
w Gminie Chełmża w 2011 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt.
ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. do kwoty 35 zł za 1 dt.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, 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), art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i 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, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2009 r, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz Nr 28, poz. 142 i 148 i Nr 106, poz. 675) uchwala
się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2306

2307
2307

UCHWAŁA Nr LXV/478/10
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilno prawny, przypadających gminie Chełmża oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
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
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),
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art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz 620 Nr 123,
poz. 835 Nr 152, poz 1020) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom
podległym warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do
udzielania tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny
przypadające
Gminie
Chełmża
na
wniosek
zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie należności w przypadku gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust.1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ przyznający ulgę.
4. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie należności
albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność
staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi
odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu
zapłaty.
§ 3.1. Organ, na wniosek zobowiązanego, osoby
fizycznej lub podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1
ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Chełmża które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych i udzielanych w oparciu o:
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.),
b) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007
z dnia 15 grudnia 2007 w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz.Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz
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w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dniu 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311) za okres 3 lat obrotowych, na formularzu
informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis stanowiącym załącznik do
rozporządzenia;
3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr. 121, poz. 810) na
formularzu informacji przedstawionych przez
wnioskodawcę
stanowiącym
załącznik
do
rozporządzenia.
§ 4.1. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Chełmża lub
jej jednostkom podległym oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych
należności ubocznych.
2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
3. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się do
należności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne
przepisy.
§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Chełmża mogą
być z urzędu umarzane w całości, jeżeli:
1) dłużnik osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów,
albo
pozostawiła
przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;
2) dłużnik osoba prawna – została wykreślona
z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
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5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Przepisy § 6 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Chełmża oraz do umarzania z urzędu spłat
innych należności ubocznych.
§ 7.1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy
Chełmża. bez względu na wysokość kwoty należności
pieniężnych
w
odniesieniu
do
należności
przypadających Gminie Chełmża lub jej jednostkom.
2. Kierownik jednostki budżetowej uprawniony jest
do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na
raty spłat należności, o których mowa w niniejszej
uchwale w odniesieniu do należności przypadających
jednostce budżetowej, jeżeli jej wartość nie przekracza
kwoty 1.000 zł.
3. Kierownik jednostki budżetowej składa Wójtowi
Gminy sprawozdania o udzielonych ulgach w terminie
do końca lipca za pierwsze półrocze, do końca stycznia
za drugie półrocze poprzedniego roku
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje,
w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta
Gminy Chełmża lub kierownika jednostki budżetowej,
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. Wójt Gminy Chełmża składa Radzie Gminy
sprawozdania dotyczące zakresu udzielonych na
podstawie niniejszej uchwały ulg i umorzeń w terminie
do 31 marca za miniony rok.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Chełmża.
§ 11. Traci moc uchwała Nr LVI/437/06 Rady
Gminy Chełmża z dnia 26 września 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat
wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów
ustawy
Ordynacja
podatkowa
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr , poz. ).
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Iwański
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
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Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 139 w godzinach pracy Urzędu
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