DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 26 listopada 2010 r.
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Nr 180

UCHWAŁY
nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włocławek

9407

nr XXXVII/189/2010 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

9412

nr XLII/258/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

9413

nr XLII/259/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

9413

2344

–

nr XLII/260/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości

9415

2345

–

nr XLII/253/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

9416

nr XLII/254/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

9417

nr XLII/255/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia
średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego

9417

2346

2347

–

–

2348

–

nr XLII/256/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie poboru
podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

9418

2349

–

nr XLII/257/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Baruchowo i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną

9419

nr XLII/259/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 na terenie gminy
Baruchowo.

9421

nr XLVIII/332/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

9423

nr XXXVI/403/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Brodnica

9425

nr XXXVI/415/2010 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących
w 2011 r.
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nr XLII/298/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę
Miejską w Janikowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

9429

nr XXXIX/174/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta

9430

2356

–

nr XXXIX/175/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
podatku od nieruchomości

9430

2357

–

nr XXXIX/176/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku

9431

nr XXXIX/182/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świedziebnia

9433

nr XXXIV/389/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze

9436

nr XXXV/397/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która
sprawowała funkcję rodziny zastępczej

9440

nr XXXV/399/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

9441

nr XXXV/400/10 Rady Powiatu Włocławski z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji

9442

nr XLVII/242/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

9443
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nr XLVII/243/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

9444

2365

–

nr XLVII/244/ 2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.

9446

nr XLII/245/2010 Rady Gminy Łubianka z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
opłaty od posiadania psów na 2011 r.

9447

2366

–
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UCHWAŁA Nr XLVII/320/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1042, z 2008 r. Nr 233, poz. 1464, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215,
poz. 1664) art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106 poz. 675) Rada Gminy Włocławek uchwala, co
następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Włocławek stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Włocławek.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/283/06 Rady
Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Włocławek. (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom.
z 2006 r. Nr 117, poz. 1711).
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XLII/286/10 Rady
Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Włocławek
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego
ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Sadowska

Załącznik
do uchwały nr XLVII/320/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 28 października 2010 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK

5)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

6)

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Włocławek dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz na
terenach należących do użytku publicznego,
2) rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych,
4) zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii

7)
8)

i
zużytych
akumulatorów
oraz
odpadów
z remontów,
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów,
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe
i zwierzęta gospodarskie,
wyznaczenia
obszarów
podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia,
innych wymagań wynikających z Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami Gminy Włocławek.

§ 2. Regulamin
obowiązuje
właścicieli
nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz na
terenach służących do użytku publicznego
§ 3.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do utrzymania czystości i porządku oraz należytego
stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące
do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby
korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód
i
powodowania
zagrożeń
dla
zdrowia
użytkowników,
2) prowadzenia selektywnej zbiórki stałych odpadów
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
3) wrzucania odpadów niebezpiecznych powstających
w odpadach komunalnych gospodarstw domowych
(baterie, akumulatory, świetlówki, farby) do
oznakowanych pojemników, rozmieszczonych na
terenie gminy,
4) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie
nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego,
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
zawarcia umowy z przedsiębiorcą, posiadającym
zezwolenie Wójta Gminy Włocławek, na odbieranie
odpadów z nieruchomości i okazania tej umowy
uprawnionym instytucjom lub
osobom wraz
z dowodami uiszczenia bieżących opłat z tego tytułu.
3. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku
położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości
regulują przepisy art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach
publicznych, terenach służących komunikacji publicznej
i innych nie wymienionych w ust.1-3 regulują przepisy
art. 5 ust. 2-5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
§ 4.1. Właściciele nieruchomości na których
prowadzone są targowiska, giełdy, ogródki piwne,
sezonowe punkty gastronomiczne i inne podobne
obiekty, zobowiązani są do:
1) wyposażenia miejsca, w odpowiednią ilość
pojemników
na
odpady
komunalne
oraz
zapewnienie odpowiedniej liczby toalet,
2) uprzątnięcia terenu oraz terenów przyległych,
wywiezienia powstałych i pozostawionych odpadów
bezpośrednio po zakończeniu targu, giełdy,
2. Właściciele nieruchomości, na terenie których
znajdują się place zabaw dla dzieci zobowiązani są do:
1) ogrodzenia terenu i utrzymywania urządzeń do
zabawy w należytym stanie technicznym,
zapewniającym
bezpieczeństwo
dla
dzieci
i zachowanie zasad higieny,
2) wymiany pisku w piaskownicach co najmniej 3 razy
w roku kalendarzowym, przed sezonem wiosenno
letnim i 2 razy w trakcie sezonu.
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§ 5.1. Mycie
samochodów
poza
myjniami
samochodowymi jest dopuszczone pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do sanitarnej
kanalizacji
gminnej,
szczelnych
zbiorników
bezodpływowych lub gromadzone
w sposób
umożliwiający ich usunięcie; w szczególności ścieki
takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych, do ziemi lub kanalizacji
deszczowej.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na
terenie nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są
to drobne naprawy techniczne: wymiana kół, wymiana
świec zapłonowych i nie są uciążliwe dla osób
korzystających z danej nieruchomości, nieruchomości
sąsiedzkich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin,)
a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach.
§ 6.1. Mając na uwadze utrzymanie czystości
i porządku na terenie Gminy Włocławek zabrania się:
1) wywożenia i wysypywania odpadów stałych
w miejscach do tego nie przeznaczonych np.
w lasach, rowach, na terenach otwartych, wokół
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
2) układania kamieni, wygradzania lub nasadzania
roślin wzdłuż ogrodzeń nieruchomości w sposób
zagrażający bezpieczeństwu pieszych i pojazdów,
3) wrzucania
do
koszy
ulicznych
odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych, lokali
handlowych, gastronomicznych, i usługowych,
4) zakopywania odpadów oraz martwych zwierząt,
5) pozostawiania worków i gromadzenia odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np.
na terenach otwartych, w rowach, lasach, wokół
ogólnodostępnych pojemników do selektywnej
zbiorki odpadów itp.
6) wykorzystywania
nieczynnych
studni
przydomowych do gromadzenia w nich odpadów
komunalnych stałych i ciekłych oraz wód
opadowych,
7) wyprowadzania psów na tereny na których znajdują
się piaskownice dla zabaw dzieci i uprawiania
sportu,
8) palenia
ognisk
w
miejscach
do
tego
nieprzeznaczonych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
utrzymania żywopłotów w granicy nieruchomości
i drzew rosnących na terenie nieruchomości w stanie
niestwarzającym zagrożenia i nieutrudniającym ruchu
pieszego na przyległych chodnikach.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych.
§ 7.1. Właściciele
nieruchomości
zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone
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do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich odbiór
przez przedsiębiorcę.
2. Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów
powinno spełniać warunki określone w rozporządzeniu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Odpady komunalne winny być gromadzone
jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach,
spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa
i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być
wyposażone w szczelną pokrywę.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w stanie
czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich
okresowego dezynfekowania. Usługi te może
wykonywać jednostka wywozowa.
4. Liczba pojemników na odpady komunalne
powinna być wystarczająca do umieszczania w nich
wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie
z Regulaminem oraz dla zachowania czystości
i porządku w miejscu gromadzenia, a ich rodzaj
uzgodniony z firmą wywozową.
5. Pojemniki na odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
dostarczane
są
właścicielowi
nieruchomości
odpłatnie,
przez
przedsiębiorcę
świadczącego usługi wywozu.
6. Urządzeniami do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie gminy są:
1) pojemniki o pojemnościach: 110l, 120l, 240l,
dostosowanych
do
urządzeń
załadowczych
pojazdów,
2) kontenery o pojemności 7 m3
8. Do gromadzenia odpadów komunalnych
dopuszcza się stosowanie worków, o pojemności 120 l,
oznakowanych
odpowiednio
znakami
firmy
wywozowej,
pod
warunkiem
zapewnienia
bezpiecznego, pod względem sanitarnym ich transportu.
9. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na
terenie Gminy Włocławek rozmieszczone są pojemniki
w następującej kolorystyce:
niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę
siatkowy srebrny – z przeznaczeniem na tworzywa
sztuczne
żółty – z przeznaczeniem na szkło.
10. Odpady
niebezpieczne
powstające
w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory,
świetlówki i inne) należy wydzielać z powstających
odpadów komunalnych i wrzucać je do oznakowanych
pojemników
przeznaczonych
na
te
odpady,
rozmieszczonych na terenie Gminy: szkół, niektórych
placówek handlowych – postępować zgodnie zasadami
określonymi ustawą o bateriach i akumulatorach.
11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
pozostawiać w punktach sprzedaży detalicznej przy
zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co sprzęt zużyty,
w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego
sprzętu
lub
przekazywać
przedsiębiorcy,
do wyznaczonego miejsca odbioru tych urządzeń lub do
punktów sprzedaży w/w sprzętu,
12. Odpady budowlane pochodzące z remontów
przeprowadzanych we własnym zakresie (głównie
piasek, cegła, beton) właściciel nieruchomości powinien
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gromadzić w workach lub kontenerze w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomości,
13. Przeterminowane leki należy nieodpłatnie
zwracać do aptek, punktów aptecznych, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami.
14. Właściciele nieruchomości, na terenie których
w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne,
zobowiązani są do ich selektywnego zbierania
i przekazywania przedsiębiorcy lub kompostowania
odpadów we własnym zakresie w sposób nie
powodujący
uciążliwości
lub
zagrożeń
dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
15. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie
czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób aby nie dochodziło do przepełniania zbiornika.
16. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego firmy wywozowej w celu ich
opróżnienia.
17. Przepustowość
przydomowej
oczyszczalni
ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia
ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
§ 8.1. Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają
obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej
ilości pojemników (koszy) na odpady stałe oraz ich
systematycznego opróżniania.
2. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia
urządzeń na odpady komunalne, pozostałe po segregacji
na nieruchomościach:
1) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinno
znajdować się co najmniej jedno urządzenie do
gromadzenia odpadów,
2) dla nieruchomości, na której prowadzona jest
działalność gospodarcza, w tym również punkty
małej gastronomii, wielkość urządzenia do
gromadzenia odpadów ustala się zależnie od
faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie
mniej niż o pojemności 120 l.
3) właściciele punktów gastronomicznych, sklepów,
sezonowych ogródków piwnych winni wyposażyć
swoje placówki w dodatkowe urządzenia dla potrzeb
korzystających
klientów,
wystawione
przed
obiektem.
§ 9.1. Określa się parametry pojemności urządzeń
do gromadzenia odpadów komunalnych i minimalną
ilość pojemników do gromadzenia odpadów:
1) budynki jednorodzinne - nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności co najmniej 110 l.
2) budynki wielorodzinne do 10 lokali – nie mniej niż
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l
3) budynki wielolokalowe powyżej 10 lokali, na każde
10 mieszkań 1 pojemnik o pojemności co najmniej
1100 litrów.
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2. Właściciele pozostałych nieruchomości winni
wyposażyć je w pojemniki o następujących
pojemnościach:
1) dla hoteli, obiektów gastronomicznych - nie mniej
niż 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
2) dla szkół, przedszkoli, administracji itp. – nie mniej
niż 3 litrów. na osobę,
3) dla ulicznych punktów malej gastronomii nie mniej
niż 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
4) dla imprez sportowych, artystycznych i innych
zgromadzeń nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności
120 litrów na każde 50 osób uczestniczących
w imprezie,
5) dla obiektów handlowych i rzemieślniczych o pow.
użytkowej:
- do 1000 m2 – na każde 100 m2 pojemnik
o pojemności 120 litrów,
- powyżej 1000 m2 pojemnik o pojemności co
najmniej 1100 litrów,
- dla
ogrodów i
działek rekreacyjnych,
wypoczynkowych pojemnik o pojemności co
najmniej 120 litrów,
§ 10.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło
odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń
dla zdrowia użytkowników, a w szczególności
utrzymywania ich w czystości oraz okresowego
dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.
2. Do pojemników na szkło zabrania się wrzucania:
ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek, luster, szklanych
opakowań farmaceutycznych i chemicznych z resztkami
i zawartością szkła budowlanego (szyby okienne, szkło
zbrojone) szyb samochodowych.
3. Do pojemników na makulaturę zabrania się
wrzucania: opakowań z zawartością (np. żywnością,
wapnem, cementem,) kalki technicznej, prospektów
foliowych i lakierowanych katalogów.
4. Do pojemników z tworzywami sztucznymi
zabrania
się
wrzucania
tworzyw
sztucznych
pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań
i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 11.1. Wykonywanie
obowiązków
wywozu
odpadów komunalnych stałych i opróżniania
zbiorników
bezodpływowych,
właściciele
nieruchomości zapewniają poprzez zawarcie umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
prowadzenie tego rodzaju działalności.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
udokumentowania korzystania z usług wykonywanych
przez przedsiębiorcę, przez okazanie umowy
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i dowodów płacenia za te usługi na żądanie osób
upoważnionych przez Wójta.
3. Częstotliwość odbierania z nieruchomości
odpadów komunalnych powinna być dostosowana do
ilości i rodzaju wytworzonych odpadów, zapewnić nie
przepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku
wokół nich.
4. Określa się minimalną częstotliwość usuwania
odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) z budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych
- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd,
imprez sportowych i artystycznych itp. niezwłocznie lub nie później niż do 12 godzin od
zakończenia imprezy,
c) z obiektów i nieruchomości pozostałych – nie
rzadziej niż raz na 14 dni,
d) z terenów ogrodów i działek rekreacyjnych – jeden
raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia
do 30 września oraz raz na kwartał w okresie
od 1 października do 31 marca,
e) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na 7 dni.
5. Właściciele nieruchomości, które nie są
podłączone do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do
zapewnienia
usuwania
nieczystości
ciekłych
ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością
ustaloną ze stacja zlewną, a w przypadku
wcześniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenie tego
faktu przedsiębiorcy, z którym posiada umowę na
opróżnianie zbiornika.
6. W przypadku stwierdzenia nieszczelności
zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia
nieszczelności.
7. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być
zgodna z instrukcją ich eksploatacji.
8. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika
bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do
gruntu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów
§ 12. System
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
zapewnia
ograniczenie
odpadów
ulegających biodegradacji kierowanych:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r;
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Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
oraz wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenie gminy na obszarach
wyłączonych z produkcji rolnej
§ 13.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są
do sprawowania nad nimi
właściwej opieki,
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 14.1. Do obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) stały i skuteczny dozór,
2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras
uznanych za agresywne – w kaganiec
3) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Włocławek na
utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, na
podstawie rozporządzenia w sprawie wykazu ras
psów uznanych za agresywne.
4) nie wprowadzanie zwierząt domowych do obiektów
użyteczności publicznej, placówek handlowych lub
gastronomicznych, na tereny placów gier i zabaw,
boisk, piaskownic dla dzieci oraz na inne
nieruchomości oznakowane przez właściciela
nieruchomości
zakazem
wprowadzania
w/w zwierząt - postanowienie to nie dotyczy osób
korzystających z psów - przewodników.
5) nie dopuszczanie do zakłócania „ponad przeciętną
miarę” ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
6) nie szczucie psów oraz doprowadzania ich do stanu,
w którym pies może stać się niebezpieczny dla
człowieka lub innych zwierząt,
7) niezwłoczne
uprzątanie
zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
użyteczności
publicznej,
w
szczególności
chodnikach, jezdniach, placach i terenach zielonych,
skwerach.
2. Posesje gdzie przebywają psy rasy mogących
stwarzać zagrożenie lub psy agresywne powinny być
opatrzone czytelna tabliczką informacyjna np. „Uwaga
Zły Pies”.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani
są zabezpieczyć je przed wydostaniem się
z pomieszczeń.
4. Gmina podejmuje działania zapewniające
ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub
pozostawionymi czasowo bez opieki poprzez
interwencyjne wyłapywanie oraz odwożenie do
schroniska dla zwierząt.
§ 15.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich musi
odbywać się w warunkach nie pogarszających
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych
otoczenia i nie może powodować zanieczyszczenia
powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz musi
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być ograniczone do obszaru nieruchomości na której
jest prowadzona.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może
powodować uciążliwości związanych z emisją hałasu,
odorów, oraz z zagrożeniem sanitarnym gryzoniami
i owadami dla osób zamieszkujących nieruchomości
sąsiednie.
3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania
i hodowli zwierząt gospodarskich określają przepisy
ustawy Prawo budowlane.
4. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
zwierząt gospodarskich należy utrzymywać w czystości
i dezynfekować w miarę potrzeb.
5. Wytwarzane
podczas
hodowli
odpady
i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
6. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w takiej
odległości od granicy nieruchomości aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 16.1. Właściciele
zakładów
handlowych,
przetwórstwa rolno spożywczego, hodowcy zwierząt
gospodarskich oraz właściciele nieruchomości na
których stwierdzono obecność gryzoni, zobowiązani są
do przeprowadzenia, nie rzadziej niż raz w roku
deratyzacji i/lub dezynsekcji pomieszczeń, przez
wyspecjalizowane
podmioty gospodarcze oraz do
okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie
osoby kontrolującej.
2. O przeprowadzeniu deratyzacji właściciel
nieruchomości
o
zabudowie
wielolokalowej
zobowiązany jest poinformować mieszkańców poprzez
umieszczenie informacji w miejscu ogólnodostępnym.
3. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać
preparatów (trutek) ogólnodostępnych, ale o wysokiej
skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla
środowiska
naturalnego,
zatwierdzonych
przez
właściwy organ ds. zdrowia.
Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami
§ 17.1. Odpady komunalne zebrane na terenie
gminy, które nie mogą być poddane odzyskowi należy
składować na składowisku odpadów w Machnaczu.
2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników
bezodpływowych należy wywozić do Oczyszczalni
ścieków we Włocławku
3. Gmina podaje do publicznej wiadomości
wymagania, jakie musza spełnić przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 18. Wykaz cytowanych przepisów prawnych:
4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, z poźn. zm.)
5) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625 ze zm.),
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
7) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm),
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8) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z póź. zm.)
10) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz.U.
Nr 77, poz. 687)
11) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach
i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666)
2340

2341
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UCHWAŁA Nr XXXVII/189/2010
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
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, zm. Dz.U z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167
poz. 1756, Dz.u. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146
poz. 1055, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U.
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 6
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191
poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U.
z 2007 r. Nr 109 poz. 747, Dz.U z 2008 r. Nr 116
poz. 730, Nr 237 poz. 1655, Dz.U. z 2009 r. Nr 56
poz. 458, Dz.U. z 2010 r. Nr 96) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszoną
w
komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. z kwoty
37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q, która stanowi
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na
terenie Gminy Zbójno.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Lech Dąbrowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 180

– 9413 –

Poz. 2342,2343

2342
2342

UCHWAŁA Nr XLII/258/10
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 późn. zm.)
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/193/09 Rady
Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną komunikatem Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty
32,00 zł za 1q.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w BIP.

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

się

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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UCHWAŁA Nr XLII/259/10
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/192/09 Rady
Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
i w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/259/10
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 5 listopada 2010 roku
STAWKI PODATKU OD JEDNEGO ŚRODKA TRANSPORTOWEGO
ROCZNIE (w złotych):
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 552,00
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 708,00
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 852,00
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

804,00
900,00
1.008,00
1.308,00

900,00
1.008,00
1.152,00
1.404,00

1.104,00
1.260,00
1.308,00
1.356,00
1.404,00
1.500,00

1.308,00
1.404,00
1.500,00
1.560,00
1.608,00
1.704,00

1.308,00
1.404,00
1.608,00
1.956,00
2.052,00

1.500,00
1.608,00
1.800,00
2.484,00
2.484,00

2 osie:
a/ 12 i do mniej niż 13 ton
b/ 13 i do mniej niż 14 ton
c/ 14 i do mniej niż 15 ton
d/ 15 i ponad 15 ton
3 osie:
a/ 12 i do mniej niż 17 ton
b/ 17 i do mniej niż 19 ton
c/ 19 i do mniej niż 21 ton
d/ 21 i do mniej niż 23 ton
e/ 23 i do mniej niż 25 ton
f/ 25 i ponad 25 ton
4 osie i więcej:
a/ 12 i do mniej niż 25 ton
b/ 25 i do mniej niż 27 ton
c/ 27 i do mniej niż 29 ton
d/ 29 i do mniej niż 31 ton
e/ 31 i ponad 31 ton

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.008,00
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 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 /w tonach/:
- ciągnik siodłowy +naczepa
- ciągnik balastowy + przyczepa
a/ 2 osie i 12 oraz do mniej niż 18 ton
b/ 2 osie i 18 oraz od 18 do mniej niż 25 ton
c/ 2 osie i 25 oraz od 25 do mniej niż 31 ton
d/ 2 osie i 31 oraz ponad 31 ton
e/ 3 osie i 12 oraz do mniej niż 40 ton
f/ 3 osie i 40 oraz ponad 40 ton

Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

1.104,00
1.200,00
1.404,00
1.608,00
1.560,00
2.004,00

1.200,00
1.356,00
1.608,00
1.968,00
1.752,00
2.580,00

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego – 408,00
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6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą
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 /w tonach/:
Naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/
1/ 1 oś i 12 oraz do mniej niż 18 ton
2/ 1 oś i 18 oraz od 18 do mniej niż 25 ton
3/ 1 oś i 25 oraz ponad 25 ton
4/ 2 osie i 12 oraz do mniej niż 28 ton
5/ 2 osie i 28 oraz do mniej niż 33 tony
6/ 2 osie i 33 oraz mniej niż 38 ton
7/ 2 osie i 38 oraz ponad 38 ton
8/ 3 osie i 12 oraz mniej niż 38 ton
9/ 3 osie i 38 oraz ponad 38 ton

Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
456,00
504,00
552,00
456,00
660,00
900,00
1.200,00
708,00
1.008,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
552,00
600,00
708,00
600,00
864,00
1.308,00
1.728,00
960,00
1.296,00

7. Od autobusów o liczbie miejsc siedzących:
a/ do mniej niż 30 miejsc - 708,00
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200,00
2343
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UCHWAŁA Nr XLII/260/10
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie 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 późn. zm.)
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości w wysokości:
1. Od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,38 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
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3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) zajętych na garaże nie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej i nie stanowiące części
budynku mieszkalnego – 5,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 2,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 cyt. Ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/194/09 Rady
Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada
2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w BIP.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński
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UCHWAŁA Nr XLII/253/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 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 (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 15911)) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 95, poz. 6132)), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Baruchowo w sposób
następujący:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków
- 0,78 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe
- 0,20 zł od 1 m² powierzchni,
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
- 0,20 zł od 1 m² powierzchni,
e) pozostałych
- 0,41 zł od 1 m ² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
- 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
- 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
- 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) letniskowo-rekreacyjnych
- 7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego
- 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje
w drodze inkasa przez inkasentów. Wynagrodzenie za
inkaso określa Uchwała Nr XLII/256/10 Rady Gminy
Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle związane ze statutową
działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
2) grunty,
budynki
i
budowle
związane
z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej
i działalności ośrodków pomocy społecznej,
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
3) grunty,
budynki
i
budowle
związane
z prowadzeniem gospodarki wodnej, ściekowej oraz
zajęte pod wysypiska odpadów komunalnych,
z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
4) grunty zajęte pod drogi wewnętrzne, o ile nie
znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców;
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/204/09 Rady
Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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 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.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620
1)
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UCHWAŁA Nr XLII/254/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
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.15911)), art. 6 ust. 3 i art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 9692)), uchwala się, co
następuje:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, stanowiącą
podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 r.,
obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r., ogłoszoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010r. (M.P.
Nr 76, poz.960) z kwoty 37,64 zł do kwoty 35,60 zł za
1 dt.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek

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

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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 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.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 143, poz.1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r.
Nr 96, poz.620
1)

§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje
w drodze inkasa przez inkasentów. Wynagrodzenie za
inkaso określa Uchwała Nr XLII/256/10 Rady Gminy
Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/205/09 Rady
Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
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UCHWAŁA Nr XLII/255/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
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. 15911)) oraz art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 16822)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna,
stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na 2011 r.
obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. (M.P.
Nr 78 poz. 970) w kwocie 154,65 zł za 1 m³.
§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje
w drodze inkasa przez sołtysów. Wynagrodzenie za
inkaso określa Uchwała Nr XLII/256/10 Rady Gminy
Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX1/206/09 Rady
Gminy Baruchowo z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna
jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,. Nr 102, poz. 1055,
z 2005 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,
1)

Poz. 2347,2348

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.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96,
poz.620
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UCHWAŁA Nr XLII/256/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 15911)), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz.613)2), art. 6b
ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 9693)), oraz art.6
ust. 8 ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 16824)),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się na terenie gminy Baruchowo
pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Do należności podatkowych objętych łącznym
zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 6c
ustawy o podatku rolnym, zapis ust. 1 uchwały stosuje
się odpowiednio.
§ 2. Inkasentami
uprawnionymi
do
poboru
podatków, o których mowa w § 1 ust. 1 ustanawia się
sołtysów.
§ 3.1. Inkasenci
otrzymują
wynagrodzenie
w wysokości 40,00 złotych kwartalnie dla każdego
inkasenta i 3% prowizji od zainkasowanej kwoty
podatków.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest
wypłacane z budżetu gminy Baruchowo.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Baruchowo
Nr XX/147/08 z dnia 14 listopada 2008 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek
1) 1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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 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.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r.
Nr 143, poz.1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r.
Nr 96, poz.620.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620.
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UCHWAŁA Nr XLII/257/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 15911) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U
Nr 157, poz. 12402)), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Baruchowo i jej jednostkom podległym,
warunki
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazuje organ uprawniony do
udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Baruchowo i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą:
1) być umorzone w całości lub części,
2) mieć odroczony termin spłaty w całości lub części,
3) być rozłożone na raty w całości lub części, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości 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 złożenia wniosku, do upływu
terminów zapłaty określonych przez organ przyznający
ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie 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. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 niniejszej uchwały
oraz w przypadku określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 5
ustawy o finansach publicznych, stanowi pomoc
de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z 28.12.2006 r. )
2. Podmiot, który ubiega się o pomoc 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
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de
minimis,
dotyczących
w
szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności
gospodarczej
oraz
wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
zgodnie z wzorem formularza informacji
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji
przedstawianych
przez
podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311).
§ 4.1. Przepisy § 2-§ 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Baruchowo
i jej jednostkom podległym oraz do umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat innych
należności ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2-§ 3 nie stosuje się do należności,
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 6.1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania
lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej), a nadto treść żądania wraz
ze
wskazaniem
podstawy
uprawniającej
do
zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to
żądanie.
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2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
uprawniony organ, o którym mowa w § 8 niniejszej
uchwały, wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie
7 dni, z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Uprawiony organ, zawiadamia dłużnika w formie
pisemnej, o pozostawieniu jego wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ lub
osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.
§ 7.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Baruchowo i jej
jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane
w całości, w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1
i 2 ustawy o finansach publicznych, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6000,00 zł;
2) 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 nie posiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny;
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 8. Do stosowania ulg w spłacie należności,
o których mowa w niniejszej uchwale, są uprawnieni:
1) 1) Wójt Gminy Baruchowo – do kwoty 1500,00 zł
należności głównej,
2) 2) Rada Gminy Baruchowo – jeżeli kwota
należności głównej przekracza 1500,00 zł
3) kierownik jednostki podległej – w odniesieniu do
należności przypadających tej jednostce, jeżeli
wartość należności głównej nie przekracza
1500,00 zł
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§ 9. 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, złożonego
na piśmie przez uprawnionych, na podstawie przepisów
prawa cywilnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XL/226/06 Rady Gminy
Baruchowo z dnia 25 października 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
Gminy Baruchowo lub jego jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności,
a
także
organów
do
tego
uprawnionych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2006, Nr 152, poz. 2198).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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 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.)
2)
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 853, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620.
1)
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UCHWAŁA Nr XLII/259/10
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011 na terenie Gminy
Baruchowo.
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. 15911)) art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 6132)) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
gminy:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 490,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 770,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 930,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 760,00 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 820,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 880,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.040,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 860,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 920,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 980,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 tony - 1.040,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.200,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.150,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1.200,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 1.670,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.680,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej :
a) o liczbie osi dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 930,00 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 990,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.040,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.360,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 990,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1.040,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 tony - 1.220,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.730,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.760,00 zł,
c) o liczbie osi cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1.200,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1.300,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1.870,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2.500,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.500,00 zł,
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 770,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 880,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 990,00 zł,
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepa, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1.040,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.210,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.560,00 zł,
b) o liczbie osi trzy:
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równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1.370,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 1.910,00 zł,
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepa z innym systemem zwieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.210,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.320,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.970,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1.920,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.580,00 zł,
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 750,00 zł,
od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jedna:
- równej lub wyższej 12 ton, a mniej niż 18 ton
- 660,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 770,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 880,00 zł,
b) o liczbie osi - dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 880,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 980,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.320,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.200,00 zł,
od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi - jedna:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 880,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 990,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.100,00 zł,
b) o liczbie osi - dwie:
-

6)

7)

8)

9)
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równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 990,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 1.100,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.430,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.870,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.200,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.430,00 zł,
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.180,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300,00 zł.
2. Dla pojazdów określonych w § 1. pkt.1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1992 rokiem stawki podatku
zwiększa się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 820,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 980,00 zł,
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 820,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 930,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.040,00 zł,
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 800,00 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.230,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.350,00 zł,
3. Dla pojazdów określonych w § 1, pkt. 1, 4, 7 i 10
posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się
i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 440,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,00 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 880,00 zł,
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 720,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 830,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 940,00 zł,
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
-
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a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 700,00 zł,
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.130,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,00 zł.

Poz. 2350,2351

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Komorek

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Baruchowo.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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 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, Nr138,
poz. 974, Nr173, poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111, z 2009 r. Nr 223
poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
nr 96 poz. 620
1)
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UCHWAŁA Nr XLVIII/332/2010
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 oraz Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337:
z 2007 r. Nr 48. poz. 327, Nr 138, poz. 974: Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106,
poz. 675 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96,
poz. 620) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych w następujących wysokościach:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 744,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 972,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.152,00
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.884,00
- o liczbie osi – trzy - 1.884,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.884,00
b) powyżej 18 ton do 26 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 2.388,00

- o liczbie osi – trzy - 2.388,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.388,00
c) powyżej 26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.388,00
- o liczbie osi – trzy - 2.388,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.388,00
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 1.884,00
- o liczbie osi – trzy - 1.884,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 1.884,00
b) powyżej 18 ton do 26 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 2.388,00
- o liczbie osi – trzy - 2.388,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.388,00
c) powyżej 26 ton do 29 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 2.856,00
- o liczbie osi – trzy - 2.856,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.856,00
d) powyżej 29 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.856,00
- o liczbie osi – trzy - 2.856,00
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.856,00
4. do
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z przyczepą
lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 1.740,00
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.740,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.740,00
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5. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
- o liczbie osi – trzy - 2.208,00
b) powyżej 18 ton do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
- o liczbie osi – trzy - 2.208,00
c) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – dwie - 2.796,00
- o liczbie osi – trzy - 2.796,00
6. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie :
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
b) powyżej 18 ton do 31 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
c) powyżej 31 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
d) mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi – trzy - 2.208,00
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – trzy - 2.856,00
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 696,00
8. od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie:
- o liczbie osi – jedna - 228,00
b) powyżej 18 ton do 25 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna - 420,00
c) powyżej 25 ton:
- o liczbie osi – jedna - 432,00
d) mniej niż 33 tony :
- o liczbie osi – dwie - 1.116,00
e) równej lub wyższej niż 33 tony do 38 ton
włącznie
- o liczbie osi – dwie - 1.128,00
f) powyżej 38 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.524,00
g) równej lub wyższej niż 12 tony:
- liczbie osi – trzy - 1.260,00
2351
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9. od przyczepy i naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton
włącznie:
- o liczbie osi – jedna - 420,00
b) powyżej 18 ton:
- o liczbie osi – jedna - 768,00
c) od 12 ton do 28 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.116,00
d) powyżej 28 ton do 33 ton włącznie:
- o liczbie osi – dwie - 1.128,00
e) powyżej 33 tony do mniej niż 38 ton :
- o liczbie osi – dwie - 1.716,00
f) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.208,00
g) od 12 ton do mniej niż 38 ton:
- o liczbie osi – trzy - 1.548,00
h) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – trzy - 1.704,00
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 924,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.052,00
§ 2. Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXV/262/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2. Dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
1)
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UCHWAŁA Nr XXXVI/403/2010
RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica
uzupełnienie oraz sporządza listę stypendystów
i listę rezerwową osób, które spełniają kryteria
otrzymania stypendium."

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.1)) Rada Miejska uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Brodnicy.

§ 1. W uchwale Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej
w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Miasta Brodnica (Dz.Urz.Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 32, poz. 608 i Nr 87,
poz. 1507, z 2006 r. Nr 1, poz. 13 i Nr 115, poz. 1697
oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 67) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:
"4. Wnioski o stypendium należy składać do
Kierownika
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Brodnicy do dnia 15 września,
a słuchacze kolegium do 15 października danego
roku szkolnego.";
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Analizy poprawności złożenia wniosków
i zawartych w nich danych dokonuje Kierownik
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Brodnicy, w przypadku konieczności uzupełnienia
danych lub dokumentów występuje o ich

powierza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.1705 oraz
z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148
i poz. 991
1)
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UCHWAŁA Nr XXXVI/415/2010
RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) oraz art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 6132)),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950), Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokości stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

się
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Od
Powyżej 3,5 tony
Powyżej 5,5 tony
Powyżej 9 ton

Poz. 2353

Do
5,5 tony
9 ton włącznie
Poniżej 12 ton

Stawka w zł
600,00
804,00
1.200,00

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )
Nie mniej niż
Mniej niż
Stawka w zł
a) dwie osie
12
13
1.512,00
13
14
1.512,00
14
15
1.512,00
15
1.512,00
b) trzy osie
12
17
1.608,00
17
19
1.608,00
19
21
1.764,00
21
23
1.764,00
23
25
1.764,00
25
1.764,00
c) cztery osie i więcej
12
25
1.920,00
25
27
1.920,00
27
29
1.980,00
29
31
1.980,00
31
1.980,00
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Stawka w zł
a) dwie osie
12
13
1.512,00
13
14
1.512,00
14
15
1.512,00
15
1.512,00
b) trzy osie
12
17
1.608,00
17
19
1.608,00
19
21
1.764,00
21
23
1.764,00
23
25
1.764,00
25
1.920,00
c) cztery osie i więcej
12
25
1.920,00
25
27
1.920,00
27
29
2.604,00
29
31
2.616,00
31
2.616,00
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
Lp.
a)
b)
c)

Od
3,5 tony
5,5 ton
9 ton

Do
Poniżej 5,5 ton
Poniżej 9 ton
Poniżej 12 ton

Stawka w zł
600,00
804,00
1.200,00
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5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdu:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż Stawka w zł
a) dwie osie
12
18
1.512,00
18
25
1.608,00
25
31
1.608,00
31
1.920,00
b) trzy osie
12
40
1.920,00
40
1.920,00
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 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 w zł
a) dwie osie
12
18
1.512,00
18
25
2.016,00
25
31
2.016,00
31
2.028,00
b) trzy osie
12
40
2.016,00
40
2.580,00
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego:
Lp.
a)

Od
7 ton

Do
12 ton

Stawka w zł
168,00

8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Stawka w zł
a) jedna oś
12
18
228,00
18
25
348,00
25
348,00
b) dwie osie
12
28
912,00
28
33
912,00
33
38
912,00
38
1.236,00
c) trzy osie
12
38
1.020,00
38
1.020,00
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9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej
Mniej niż
Stawka w zł
niż
a) jedna oś
12
18
216,00
18
25
612,00
25
612,00
b) dwie osie
12
28
1.380,00
28
33
1.380,00
33
38
1.380,00
38
1.824,00
c) trzy osie
12
38
1.368,00
38
1.368,00
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 684,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.608,00 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/310/2009 Rady
Miejskiej w Brodnicy z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych, obowiązujących w 2010 roku
(Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 135,
poz. 2499).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 96, poz. 620.
1)
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UCHWAŁA Nr XLII/298/2010
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
podejmowanych przez Radę Miejską w Janikowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r, Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r, Nr 80,
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U.
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U.
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 947, Nr 173
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. (Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm. Dz.U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210
poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169
poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, Dz.U.
z 2006 r. Nr 94 poz. 651, Dz.U. z 2008 r. Nr 209
poz. 1316, Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22
poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 146,
Nr 127, poz. 857) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Regulamin szczegółowego sposobu
konsultacji
z
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji”,
stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

się

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

Załącznik
do uchwały nr XLII/298/2010
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 9 listopada 2010 r.
Regulamin sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
bezpośrednio z organami statutowo reprezentującymi
lub za pośrednictwem przedstawicieli organizacji
pozarządowych w ramach działania rady działalności
pożytku publicznego w przypadku powołania takiej
rady.

§ 1. Przedmiotem Konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej
organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy
Gminy
i
Miasta
Janikowo
z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania
opinii organizacji pozarządowych, o których mowa
w paragrafie 2., w sprawie poddanej konsultacji.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta
Janikowo, w zakresie określonym w ustawie

§ 4.1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą
być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej
z niżej wymienionych form:
a) spotkania
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych;
b) pisemnego lub elektronicznego zapytania o uwagi
i opinie;
c) publikacji projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej
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podczas prezentowania projektów uchwał na
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Janikowie oraz
na sesji Rady Miejskiej w Janikowie przed podjęciem
uchwały.

2. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, do którego
załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje
pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia projektu, bądź ogłoszenia.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie.

§ 5.1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych
zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w celu ich
uwzględnienia w projektach uchwał przedkładanych
Radzie Miejskiej w Janikowie.
2. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem
Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo są przedstawiane

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady
Miejskiej w Janikowie

2354
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UCHWAŁA Nr XXXIX/174/2010
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3, art. 13e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z późń. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.2))
uchwala się, co następuje:

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

§ 1.1. Obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawa obliczania podatku rolnego do kwoty 34,10 zł
za 1q żyta.
2. Podatek rolny na obszarze gminy Świedziebnia
wynosi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – 85,25 zł od 1 ha
przeliczeniowego,
2) dla pozostałych gruntów – 170,50 zł od 1 ha
fizycznego.

1)

Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96
poz. 620.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 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, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/175/2010
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W gminie Świedziebnia roczne stawki podatku
od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
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a) mieszkalnych – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 6,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
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2) budynki mieszkalne położone na terenie gminy
Świedziebnia.
§ 3. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych jest dokonywany w drodze inkasa przez
sołtysów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/129/2009
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada
2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 122, poz. 2051).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 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, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
1)

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części i budowle
przeznaczone pod działalność oświatowo-kulturalną,
działalność przeciwpożarową, służące celom
ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w wodę;
2356
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UCHWAŁA Nr XXXIX/176/2010
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 8, art. 10 i art. 12 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W gminie Świedziebnia roczne stawki podatku
od środków transportowych wynoszą:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 350,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 550,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 700,00 zł;
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
13 ton 600,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż
14 ton 600,00 zł,

-

-

c) równej lub wyższej niż 14 ton a mniej
15 ton 600,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 600,00 zł,
o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej
17 ton 500,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton a mniej
19 ton 500,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton a mniej
21 ton 1020,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton a mniej
23 ton 1020,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton a mniej
25 ton 1050,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1050,00 zł,
o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej
25 ton 700,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniej
27 ton 700,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton a mniej
29 ton 1660,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton a mniej
31 ton 1700,00 zł,

niż

niż
niż
niż
niż
niż

niż
niż
niż
niż
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e) równej lub wyższej niż 31 ton 1700,00 zł;
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
13 ton 1260,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż
14 ton 1260,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż
15 ton 1260,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1300,00 zł,
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
17 ton 600,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż
19 ton 600,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż
21 ton 1580,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton a mniej niż
23 tony 1580,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż
25 ton 1600,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1600,00 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
25 ton 1050,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
27 ton 1650,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż
29 ton 1700,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż
31 ton 2500,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton 2500,00 zł;
4) 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 12 ton 700,00 zł;
5) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton 1420,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton 1500,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
31 ton 1500,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 1600,00 zł,
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie 1500,00 zł,
b) wyższej niż 36 ton a mniej niż 40 ton
1730,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 40 ton 1800,00 zł;
6) Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
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jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton 900,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton 1930,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
31 ton 1930,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 2000,00 zł,
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie 1800,00 zł,
b) wyższej niż 36 ton a mniej niż 40 ton
1930,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 40 ton 2600,00 zł;
7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton 280,00 zł;
8) Od przyczep i naczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
- o liczbie osi jedna:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton 350,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton 400,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 1200,00 zł,
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
28 ton 850,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż
33 tony 850,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton
włącznie 900,00 zł,
d) wyższej niż 36 ton a mniej niż 38 ton
1150,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1200,00 zł,
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
38 ton 950,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton 960,00 zł;
9) Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi jedna:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton 350,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton 600,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 600,00 zł,
- o liczbie osi dwie:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
28 ton 500,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż
33 tony 1300,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton
włącznie 1350,00 zł,
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d) wyższej niż 36 ton a mniej niż 38 ton
1530,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1750,00 zł,
- o liczbie osi trzy:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie 960,00 zł,
b) wyższej niż 36 ton a mniej niż 38 ton
1300,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 38 ton 1300,00 zł;
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1100,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1300,00 zł.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/130/2009 Rady
Gminy Świedziebnia z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 122, poz. 2052).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 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, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, oraz Nr 106, poz. 675.
1)

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe – autobusy służące
do przewozu dzieci.

2357

2358
2358

UCHWAŁA Nr XXXIX/182/2010
RADY GMINY ŚWIEDZIEBNIA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świedziebnia.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.1)),
po
zasięgnięciu
opinii
Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co
następuje:
REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Świedziebnia
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Świedziebnia, zwany dalej regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świedziebnia.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.).

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na nieruchomościach i terenach użytku
publicznego
§ 3.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do utrzymania porządku i czystości oraz należytego
stanu sanitarnego-higienicznego nieruchomości przez:
1) zawarcie umowy na odbiór z terenu nieruchomości
odpadów komunalnych gromadzonych w sposób
opisany w Regulaminie, z firmą wywozową
posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Świedziebnia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości;
2) przygotowanie miejsca do ustawienia pojemników
służących do czasowego gromadzenia odpadów
w sposób nie utrudniający ruchu pieszych
i pojazdów, z łatwym dostępem dla podmiotów
wykonujących usługi wywozowe (miejsce musi być
nieuciążliwe, w miarę możliwości utwardzone,
zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota
oraz przed dostępem zwierząt i w miarę możliwości
osłonięte zielenią izolacyjną);
3) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych,
tj. w pojemniki o pojemności od 80 l do 1100 l,
z wyjątkiem niezabudowanych działek budowlanych
do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem,
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że na działce tej nie jest prowadzona działalność
gospodarcza i zachowany jest porządek;
4) utrzymanie pojemników w takim stanie sanitarnym
i technicznym, aby korzystanie z nich mogło
odbywać bez przeszkód i powodowania zagrożeń
dla zdrowia użytkowników;
5) gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w pojemnikach o których
mowa w pkt 3 oraz dodatkowo w workach na
śmieci, w przypadku okresowo zwiększonej ilości
nagromadzenia odpadów w typowych pojemnikach;
6) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości
z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie
nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego;
7) korzystanie w zakresie zbierania, transportu,
odzysku
lub
unieszkodliwienia
odpadów
komunalnych
oraz
opróżnienia
zbiorników
bezodpływowych z usług świadczonych wyłącznie
przez podmioty uprawnione;
8) korzystanie z usług powinno odbywać się w sposób
ciągły (a nie jednorazowy), a udokumentowanie
usług powinno mieć formę okazania umowy
i dowodów płacenia za korzystanie z usługi;
9) przechowywanie dowodów płacenia za usługi
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych;
10) zakaz wykorzystywania nieczynnych studni
przydomowych do gromadzenia w nich odpadów
komunalnych stałych i ciekłych oraz wód
deszczowych.
2. Na żądanie Wójta lub osoby przez niego
upoważnionej, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest okazać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym
do
usuwania
i
unieszkodliwiania
odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych i dowody
płacenia za takie usługi.
§ 4.1. Ustala się następujące wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenach użytku
publicznego:
1) właściciele nieruchomości albo inne podmioty
wskazane ustawą mają obowiązek niezwłocznego
oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości; na pozostałych terenach
należących do dróg publicznych utrzymanie
czystości porządku należy do zarządcy drogi;
2) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub
innych zanieczyszczeń chodnika na jezdnię;
3) właściciele nieruchomości, na których znajdują się
tereny lub obiekty służące do użytku publicznego
mają obowiązek wyposażenia ich w pojemniki na
śmieci i systematycznego ich opróżniania.
2. Mycie
pojazdów
samochodowych,
poza
myjniami,
dozwolone
jest
z
zachowaniem
następujących warunków:
1) czynności te mogą odbywać się wyłącznie w obrębie
nieruchomości
i
za
zgodą
właściciela
nieruchomości;
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2) ścieki powstałe podczas mycia pojazdów
samochodowych nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do zbiorników wodnych;
3) zabrania się mycia pojazdów samochodowych na
ulicach, placach publicznych, chodnikach, w lasach
i parkach.
Rozdział III
Usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości
§ 5. Ustala się następujące zasady selektywnej
zbiórki odpadów:
1) w miarę możliwości wprowadza się obowiązek
prowadzenia selektywnej zbiórki następujących
odpadów (surowców wtórnych) dających się
powtórnie wykorzystać:
a) szkła,
b) makulatury,
c) tworzyw sztucznych.
2) dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
wyszczególnionych w pkt 1 stosuje się odpowiednio
oznaczone pojemniki lub worki;
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
w miejscach ogólnie dostępnych nieodpłatnie
udostępnia gmina.
§ 6.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów,
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz
odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zakaz określony w ust.1 stosuje się odpowiednio
do pojemników na odpady usytuowanych na
przystankach komunikacji publicznej oraz innych
terenach użyteczności publicznej.
3. Organiczne części odpadów komunalnych
i odpady roślinne mogą być kompostowane przez
właścicieli nieruchomości na własne potrzeby pod
warunkiem, że kompostowanie nie będzie uciążliwe dla
otoczenia.
§ 7.1. Odpady
komunalne
wielkogabarytowe
powinny być gromadzone w wydzielonych miejscach
i usuwanie jak najszybciej w terminach uzgodnionych
z jednostką wywozową.
2. Wójt Gminy może przeprowadzić na koszt
Gminy dwa razy w roku zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
§ 8. Urządzenia
do
gromadzenia
odpadów
komunalnych powinny spełniać następujące parametry:
1) minimalna ilość pojemników do gromadzenia
odpadów i ich pojemności wynoszą dla:
a) budynków jednorodzinnych – nie mniej niż jeden
pojemnik o pojemności co najmniej 80 litrów,
b) budynków wielorodzinnych do 10 lokali – nie
mniej niż jeden pojemnik o pojemności co
najmniej 110 litrów na każde dwa mieszkania
lub jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej
niż 1100 litrów;
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c) budynków wielolokalowych powyżej 10 lokali na każde 10 mieszkań 1 pojemnik o pojemności
co najmniej 1100 litrów;
d) szkół, przedszkoli, obiektów administracyjnych pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż
3 litry na osobę,
e) punktów małej gastronomii nie mniej niż
1 pojemnik o pojemności co najmniej 110 litrów,
f) dla
targowisk,
imprez
sportowych,
rekreacyjnych,
kulturalnych
i
innych
zgromadzeń nie mniej niż 1 pojemnik
o pojemności 110 litrów na każde 500 osób
uczestniczących w imprezie,
g) dla obiektów handlowych i rzemieślniczych
o powierzchni użytkowej: do 1000 m2 na 100 m2 pojemnik o pojemności co najmniej
110 litrów,
h) na parkingach, przystankach i zajazdach
powinien znajdować się co najmniej 1 kosz
uliczny;
2) możliwe jest wspólne korzystanie właścicieli kilku
nieruchomości z pojemników ustawionych razem.
§ 9.1. Ustala się minimalną częstotliwość usuwania
odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż
jeden raz na 14 dni,
2) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż
jeden raz na 14 dni,
3) gospodarstw rolnych – nie rzadziej niż raz na
miesiąc,
4) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk,
imprez sportowych i rekreacyjnych itp. – codziennie
i nie później niż do 12 godzin od zakończenia
imprezy,
5) koszy ulicznych – według potrzeb.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych (szamb) uzależnia się od
ich pojemności i ilości zużytej wody.
Rozdział IV
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich i domowych
§ 10.1. Obowiązkiem właścicieli i opiekunów
zwierząt jest:
1) utrzymywanie psów w ogrodzeniu lub na uwięzi tak,
by nie wydostawały się poza teren posesji i nie
zagrażały osobom trzecim;
2) usuwanie
odchodów
zwierząt
z
terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
3) umieszczanie tablic ostrzegawczych, jeżeli na
terenie nieruchomości znajdują się psy agresywne
lub obronne.
2. Zabrania się pozostawiania psów bez opieki oraz
odpowiednich zabezpieczeń (jak smycz, kaganiec)
w miejscach publicznych.
§ 11.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
zakazuje się hodowli dużych zwierząt gospodarskich.
2358
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2. Na terenach skoncentrowanego budownictwa
jednorodzinnego dopuszcza się możliwość hodowli
drobiu i trzody chlewnej pod warunkiem, że
prowadzenie hodowli nie będzie uciążliwe dla otoczenia
i sąsiednich nieruchomości (hałas, przykre zapachy,
zanieczyszczenia).
§ 12.1. Właściciel lub opiekun ma obowiązek
niezwłocznego usunięcia dużych padłych zwierząt
(konie, bydło, trzoda chlewna, kozy, owce) zlecając
wykonanie usługi w zakresie odbioru transportu
i utylizacji uprawnionym podmiotom.
2. Realizacja obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
w stosunku do zwierząt bezdomnych i dla których nie
ustalono właściciela ciąży na Gminie.
Rozdział V
Zasady deratyzacji
§ 13.1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji nieruchomości:
1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych,
użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz
nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę
zwierząt gospodarskich – co najmniej raz w roku
chyba, że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze
terminy w tym zakresie;
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych – w miarę potrzeby.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni
stanowiącej zagrożenie sanitarne określone zostaną
obszary podlegające deratyzacji i wyznaczony termin jej
przeprowadzenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 14.1. Kontrolę
wykonywania
postanowień
mniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy.
2. Prawo kontroli przestrzegania regulaminu mają
również inne osoby upoważnione przez Wójta.
§ 15. Traci moc uchwała nr XXVII/97/2006 Rady
Gminy Świedziebnia z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świedziebnia
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 75, poz. 1266).
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Bejger
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92,
poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
1)
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UCHWAŁA Nr XXXIV/389/10
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1)) i art. 49 ust. 2 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 6742)),
uchwala się, co następuje:
Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze.
§ 1.1. W budżecie Powiatu Włocławskiego,
corocznie zachowuje się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze, który stanowi 1% planowanych
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.
2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza
się:
1) 0,7% środków finansowych na wypłaty nagród
dyrektora szkoły;
2) 0,3% środków finansowych na wypłaty nagród
organu prowadzącego szkołę zwanymi „Nagrodą
Starosty Włocławskiego”.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 przyznawane
są z okazji Dnia Edukacji Narodowej w terminie do
dnia 14 października każdego roku. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.
§ 2. Ilekroć w niniejszych przepisach jest mowa bez
bliższego określenia o:
1) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli,
wychowawców
i
innych
pracowników
zatrudnionych
w
szkołach
i
placówkach
prowadzonych przez Powiat Włocławski na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela;
2) szkole – należy przez to rozumieć publiczną szkołę
lub placówkę, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
placówkę, o której mowa w art. 1 ust. 1a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.);
3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć także
dyrektora placówki.
§ 3. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom
po przepracowaniu w szkole lub placówce co najmniej
2 lat.

§ 4. Nagroda Starosty Włocławskiego może być
przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą
ocenę pracy i spełnia co najmniej pięć kryteriów
wymienionych w ust. 1-3.
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1) uzyskał co najmniej jedną nagrodę dyrektora szkoły;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach;
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów,
olimpiad, zawodów, festiwali, przeglądów na
szczeblu wojewódzkim i centralnym i zajęciem
przez uczniów od pierwszego do 10 miejsca;
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym
trudności w nauce;
5) opracowuje i wdraża nowatorskie metody nauczania
i wychowania potwierdzone programami autorskimi
lub publikacjami naukowymi;
6) organizuje udział uczniów w konferencjach
naukowych, popularnonaukowych, spektaklach
teatralnych, koncertach lub wystawach;
7) organizuje współpracę szkoły ze szkołami z innych
krajów;
8) organizuje środowiskowe lub powiatowe imprezy
kulturalne, sportowe rekreacyjne, turystyczne;
9) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek
dla młodzieży;
10) promuje szkołę lub placówkę w środowisku
ponadlokalnym poprzez opracowywanie lub
wydawanie folderów, zamieszczanie artykułów
w prasie lub na stronie internetowej szkoły lub
powiatu.
2. W zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
1) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganiu
przejawów patologii społecznej wśród dzieci
i młodzieży;
2) organizuje różne formy współpracy szkoły lub
placówki z policją, palcówkami służby zdrowia,
stowarzyszeniami lub różnymi organizacjami w celu
usuwania przejawów patologii społecznej;
3) organizuje różnorodne formy współpracy szkoły lub
placówki z rodzicami uczniów;
4) podejmuje
działania
na
rzecz
powrotu
wychowanków
placówki
opiekuńczowychowawczej do rodziny i utrzymania przez nich
kontaktów z rodzicami;
5) podejmuje działania w zakresie pozyskiwania
i
przygotowywania
rodzin
zamierzających
przysposobić dziecko;
6) podejmuje działania innowacyjne w zakresie
wspierania
rozwoju
wychowanków
z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.
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3. W zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły:
1) podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia
zawodowego;
2) uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego;
3) zdobywa środki pozabudżetowe na działalność
szkoły lub placówki;
4) promuje Powiat Włocławski;
5) organizuje zajęcia pozalekcyjne;
6) posiada znaczące osiągnięcia na rzecz edukacji
w działalności pozaszkolnej;
7) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących prace w zawodzie
nauczyciela.
§ 5. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej i spełnia co najmniej pięć
kryteriów wymienionych w ust. 1-3:
1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach;
2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów,
olimpiad, zawodów, festiwali, przeglądów na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim i zajęciem
przez uczniów od pierwszego do piątego miejsca;
3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym
trudności w nauce;
4) organizuje udział uczniów w wycieczkach,
spektaklach teatralnych, koncertach lub wystawach;
5) organizuje współpracę szkoły z innymi szkołami
prowadzonymi przez powiat lub innymi szkołami
kraju;
6) przygotowuje o wzorowo organizuje uroczystości
szkolne;
7) organizuje szkolne imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne, turystyczne;
8) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganiu
przejawów patologii społecznej wśród dzieci
i młodzieży;
9) organizuje różnorodne formy współpracy szkoły lub
placówki z rodzicami uczniów;
10) promuje szkołę lub placówkę w środowisku
lokalnym.
2. W zakresie pracy opiekuńczej:
1) zapewnia pomoc uczniom lub wychowankom
będącym
w
trudnej
sytuacji
materialnej,
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
2) podejmuje
działania
na
rzecz
powrotu
wychowanków
placówki
opiekuńczowychowawczej do rodziny i utrzymania przez nich
kontaktów z rodzicami;
3) podejmuje działania w zakresie pozyskiwania
i
przygotowywania
rodzin
zamierzających
przysposobić dziecko.
3. W zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły:
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1) podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia
zawodowego;
2) organizuje zajęcia pozalekcyjne;
3) posiada znaczące osiągnięcia na rzecz edukacji
w działalności pozaszkolnej;
4) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących prace zawodową
w zawodzie nauczyciela.
§ 6.1. zarząd Powiatu we Włocławku ustala
corocznie wysokość Nagrody starosty Włocławskiego.
2. Dyrektor szkoły ustala corocznie wysokość
nagrody dyrektora szkoły.
3. Wysokość Nagrody Starosty Włocławskiego nie
może przekroczyć wysokości nagrody kuratora oświaty.
4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
przekroczyć
wysokości
Nagrody
Starosty
Włocławskiego.
§ 7.1. Z
wnioskiem
o
nagrodę
Starosty
Włocławskiego mogą wystąpić:
1) Starosta Włocławski;
2) naczelnik wydziału właściwego w sprawach
oświaty;
3) dyrektorzy
szkół,
dla
których
organem
prowadzącym
jest
Powiat
Włocławki
po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę
pedagogiczną, w przypadku placówek opiekuńczowychowawczych po pozytywnym zaopiniowaniu
przez ogół pracowników pedagogicznych;
4) właściwe statutowo organy związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli.
2. Z wnioskiem o nagrodę dyrektora szkoły może
wystąpić:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna, a w przypadku placówek
opiekuńczo - wychowawczych ogół pracowników
pedagogicznych;
3) rada rodziców;
4) rada szkoły;
5) właściwe statutowo organy związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli.
§ 8.1. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty
Włocławskiego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 składa się
w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włocławku,
ul. Cyganka 28, w terminie do dnia 20 września
każdego roku, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w każdym czasie.
2. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły
składa się w sekretariacie danej szkoły lub placówki
w terminie do dnia 15 września każdego roku,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym
czasie.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 9. Starosta dokonuje analizy wniosków, o których
mowa w § 8 ust.1 i podejmuje decyzję o przyznaniu
nagrody Starosty Włocławskiego. Decyzja Starosty jest
ostateczna.
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§ 10. Dyrektor szkoły dokonuje analizy wniosków,
o których mowa w § 8 ust. 2 i podejmuje decyzję
o przyznaniu nagrody dyrektora szkoły. Decyzja
dyrektora jest ostateczna.
§ 11. Nauczyciel, któremu została przyznana
nagroda Starosty Włocławskiego i odpowiednio
dyrektora szkoły otrzymuje także dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 12. Wykonanie uchwały, stosownie do podziału
zadań i kompetencji ustalonych w niniejszej uchwale,
powierza się odpowiednio zarządowi powiatu
we Włocławku oraz dyrektorom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Włocławski.
§ 13. Traci moc Uchwała nr XXIII/258/04 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 27 października
2004 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały rady
Powiatu we Włocławku w sprawie określenia dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
regulaminów ustalających wysokość oraz szczegółowe
warunki
przyznawania
dodatków
funkcyjnego,
motywacyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271;
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r Nr 173,
poz. 1218. Z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r
Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146;
Nr 40, poz. 230.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; Nr 145,
poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800, Nr 219, poz. 1706.
1)
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UCHWAŁA Nr XXXV/397/10
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny
zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) w związku z art. 79
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.
zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się warunki częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej
przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcję
rodziny zastępczej.
§ 2. Ilekroć w uchwale mówi się o:
1) dziecku lub osobie pełnoletniej - rozumie się przez
to dziecko lub osobę pełnoletnią przebywającą nadal
w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły,
w której rozpoczęła naukę przed ukończeniem
pełnoletności;

posiadany dochód na osobę w rodzinie
w stosunku do kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie w %
do 150%
150,01 - 200%
200,01-250%
250,01 - 300%
300,01 - 400%
400,01 - 500%
500,01 - 600%
powyżej 600%

2) kryterium dochodowym - rozumie się przez to
dochód w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to rodziców
dziecka
lub
osoby
pełnoletniej
zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt
w rodzinie zastępczej, w tym pozbawionych władzy
rodzicielskiej lub rodziców, którym władza
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;
4) opłacie - rozumie się przez to - opłatę za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby
pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która
sprawowała funkcję rodziny zastępczej.
§ 3. Decyzje o zwolnieniu rodziców z opłaty
uzależnia się od wysokości ich dochodów oraz struktury
rodzin, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
§ 4.1. Z obowiązku ponoszenia opłaty całkowicie
zwolnieni mogą być rodzice, których miesięczny
dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej.
2. Wysokość zwolnienia z opłaty ustala się
w oparciu o poniższą tabelę.

zwolnienie rodziców z opłat w stosunku do wysokości miesięcznej
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, ustalonej na
podstawie odrębnych przepisów w %
100%
95%
90%
85%
75%
65%
55%
0%

3. Dopuszcza się możliwość zwalniania rodziców
z opłaty w wysokości wyższej niż wynika to z tabeli,
o której mowa w ust. 2 lub całkowitego zwolnienia,
jeżeli wystąpi co najmniej jedna okoliczność
wymieniona poniżej:
a) wielodzietność,
b) ochrona macierzyństwa,
c) bezradność
w
sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego,
d) przemoc w rodzinie,
e) ponoszenie odpłatności za pobyt innego członka
rodziny w placówce pomocy społecznej,
f) alkoholizm i narkomania,

g) bezdomność,
h) bezrobocie,
i) długotrwała
choroba
udokumentowana
zaświadczeniem lekarskim,
j) orzeczona niepełnosprawność,
k) pobyt rodzica w domu pomocy społecznej lub
innych placówkach pomocy społecznej,
l) pobyt rodzica w areszcie śledczym lub zakładzie
karnym,
m) samotne wychowywanie dziecka przez osobę
zobowiązaną,
n) ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,
o) straty materialne powstałe w wyniku klęski
żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
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p) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

§ 5. Od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia
opłaty odstępuje się w przypadku, gdy:
a) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do
ponoszenia opłat,
b) rodzic dziecka jest nieletni – do czasu uzyskania
przez niego pełnoletności,
c) rodzic płaci alimenty na dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej.

Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759,
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i
146 oraz Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221,
poz. 1738, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,
poz. 527 i Nr 125, poz. 842.
1)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

2360
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UCHWAŁA Nr XXXV/399/10
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.1)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2)) i art. 49 ust. 2 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674),
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W uchwale nr XXXIV/389/10 Rady Powiatu
we Włocławku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 3;
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Wysokość nagrody Starosty Włocławskiego
nie może przekroczyć nagrody kuratora oświaty.”
3) w § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
”3) dyrektorzy szkół dla których organem
prowadzącym jest Powiat Włocławski, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły
lub placówki”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu we Włocławku.

2361

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; Nr 145,
poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572,
Nr 97, poz. 800, Nr 219, poz. 1706.
2)
Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271;
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r Nr 173,
poz. 1218. Z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r
Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146;
Nr 40, poz.230.
1)
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UCHWAŁA Nr XXXV/400/10
RADY POWIATU WŁOCŁAWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.1)) oraz
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.2)) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje
się
szczegółowy
sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.);
2) powiecie – należy przez to rozumieć powiat
włocławski;
3) radzie powiatu i zarządzie powiatu – należy przez to
rozumieć Radę Powiatu we Włocławku i Zarząd
Powiatu we Włocławku;
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe we Włocławku;
5) właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej –
należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną lub
jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego we
Włocławku, wskazaną przez zarząd, odpowiedzialną
za przeprowadzenie konsultacji;
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach
skierowania pod obrady rady powiatu projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych
z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
2. W konsultacjach biorą udział organizacje
pozarządowe,
działające
na
terenie
powiatu
i obejmujące swoją działalnością dziedzinę, której
dotyczy konsultowany akt prawa miejscowego.
3. Konsultacje przeprowadza się celem poznania
opinii organizacji pozarządowych w odniesieniu do
projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących
dziedziny ich działalności statutowej.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na
liczbę uczestniczących w nich organizacji.

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy
i nie wiążą organów powiatu, chyba, że ustawa stanowi
inaczej.
§ 4. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy organów powiatu z organizacjami
pozarządowymi.
§ 5.1. O
przeprowadzeniu
konsultacji
z organizacjami pozarządowymi decyduje zarząd
powiatu.
2. W przypadku podjęcia decyzji o konieczności
przeprowadzenia konsultacji, zarząd powiatu podczas
wstępnego rozpatrzenia projektów aktów prawa
miejscowego wskazuje właściwą merytorycznie
komórkę
organizacyjną,
odpowiedzialną
za
przeprowadzenie konsultacji.
3. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być
prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej
z wymienionych form:
1) spotkanie z zespołem doradczo-inicjatywnym
utworzonym przy urzędzie;
2) spotkanie z zespołem doradczo-inicjatywnym
utworzonym przy Powiatowym Urzędzie Pracy
we Włocławku;
3) spotkanie z Powiatową Radą Zatrudnienia;
4) spotkanie z Powiatową Społeczną Radą do Spraw
Osób Niepełnosprawnych;
5) udział w spotkaniach przedstawicieli organizacji
pozarządowych innych, niż członkowie zespołów
i rad wymienionych w pkt 1-4;
6) przyjmowanie
uwag
i
opinii
składanych
bezpośrednio w siedzibie urzędu albo za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej
na formularzu zamieszczonym na stronie
internetowej powiatu.
4. Warunkiem udziału w spotkaniu konsultacyjnym
przedstawicieli organizacji pozarządowych, o których
mowa w ust. 3 pkt 5, jest złożenie w siedzibie urzędu
wniosku o przystąpienie do konsultacji.
5. Zawiadomienie o zamiarze podjęcia konsultacji
zarząd powiatu publikuje na stronie internetowej
powiatu w terminie nie krótszym, niż 7 dni przed
terminem ich rozpoczęcia, podając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) formy konsultacji;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
4) właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną;
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5) projekt aktu prawa miejscowego poddany
konsultacji;
6) formularze i wnioski do pobrania, jeżeli wymaga
tego forma konsultacji.
6. Wszelkie opinie i uwagi złożone na innych
drukach, niż wskazane w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 5, niekompletne lub złożone po terminie,
nie będą rozpatrywane.
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5. W przypadku projektu aktu prawa miejscowego,
do którego wniesiono poprawki w trybie ust. 2, nie
przeprowadza się konsultacji.
6. Po zaopiniowaniu przez właściwe komisje rady
powiatu, projekt aktu prawa miejscowego kierowany
jest pod obrady rady powiatu.
§ 7. Konsultacje, o których mowa w niniejszej
uchwale, nie naruszają postanowień innych trybów
konsultacji, wynikających z przepisów odrębnych.

§ 6.1. Po upływie terminu trwania konsultacji,
właściwa merytorycznie komórka organizacyjna
przedkłada zarządowi powiatu do rozpatrzenia
zestawienie wszystkich stanowisk zgłoszonych przez
organizacje pozarządowe wraz z uzasadnioną
propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych
stanowisk.
2. Zarząd powiatu rozpatruje wszystkie złożone
opinie i uwagi, a następnie uwzględnia je w projekcie
aktu prawa miejscowego lub ich nie uwzględnia.
Tak przyjęty projekt jest kierowany pod obrady
właściwej komisji rady powiatu wraz z zestawieniem,
o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku uwag i opinii organizacji
pozarządowych w sprawie konsultowanego projektu
aktu prawa miejscowego, zarząd powiatu kieruje projekt
pod obrady właściwej komisji rady powiatu wraz
z informacją o braku zgłoszenia uwag i opinii.
4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść
projektu aktu prawa miejscowego zarząd powiatu
zamieszcza na stronie internetowej powiatu oraz
w treści uzasadnienia projektu aktu prawa miejscowego,
będącego przedmiotem konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:
Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173,
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316;
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.
1)
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UCHWAŁA Nr XLVII/242/2010
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Łubianka:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej –
0,67 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 po wierzchni
użytkowej – 18,86 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 9,82 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej –
4,27 zł,
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e) od pozostałych wykorzystywanych na potrzeby
gospodarstw domowych od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 4,71 zł,
f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni użytkowej – 7,06 zł,
g) od garaży usytuowanych w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, dobudowanych
do budynków mieszkalnych i gospodarczych
oraz garaży wolnostojących od 1 m² powierzchni
użytkowej - 4,71 zł.
2) od budowli lub ich części – 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł,
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł,
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,41 zł,
d) od gruntów zabudowanych i z rozpoczętą
zabudową od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i ich części, budowle wykorzystywane na
potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, wraz
z gruntami związanymi z tymi budynkami
i budowlami,
2) budynki mieszkalne lub ich części.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Cywiński
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UCHWAŁA Nr XLVII/243/2010
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz . 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku
od jednego środka transportowego na terenie gminy
Łubianka na rok 2011:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740,00zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 995,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.494,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
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Dopuszczalna masa
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
całkowita
zawieszeniem uznanym za równoważne(w złotych)
(w tonach)
DWIE OSIE
nie
mniej
mniej
niż
niż
12
13
1539
13
14
1572
14
15
1582
15
1593
TRZY OSIE
nie
mniej
mniej
niż
niż
12
17
1539
17
19
1593
19
21
1646
21
23
1699
23
25
1752
25
1806
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
nie
mniej
mniej
niż
niż
12
25
1699
25
27
1806
27
29
1911
29
31
2018
31
2124
3) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 ton a poniżej 8 ton - 1.245,00 zł,
b) od 8 ton i poniżej 12 ton - 1.741,00 zł,
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa(w tonach)
DWIE OSIE
nie mniej niż
mniej niż
12
18
18
25
25
31
31
TRZY OSIE
nie mniej niż
mniej niż
12
40
40

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnej (w złotych)

1593
1625
1635
1646

1593
1646
1699
1752
1806
1585

1752
1858
1965
2544
2668

4) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepąo dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne ( w złotych)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych(w złotych)

1709
1836
1985
2070

1836
1985
2070
2177

2070
2336

2177
2761

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 631,00 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:naczepa/ przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
JEDNA OŚ
nie mniej niż
mniej niż
12
18
18
25
25
DWIE OSIE
nie mniej niż
mniej niż
12
28
28
33
33
38
38
TRZY OSIE
nie mniej niż
mniej niż
12
38
38
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Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne (w złotych)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych (w złotych)

608
641
687

641
687
819

819
907
984
1284

907
984
1354
1765

1654
2091

1694
2143

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 664,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.438,00 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Cywiński
2364

2365
2365

UCHWAŁA Nr XLVII/244/2010
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 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 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, NR 106 poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. a)
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się,
co następuje:
2365

§ 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy
sprzedaży z:
1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 24,00 zł
2) innych samochodów, przyczep, naczep - 20,00 zł
3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 19,00 zł
4) z samochodów ciężarowych i ciągników rolnych 29,00 zł
§ 2.1. Opłatę należy uiścić przed podjęciem
sprzedaży w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Jerzego Afelt,
zamieszkałego w Łubiance.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta
w wysokości 25% od zainkasowanej kwoty.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Cywiński
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UCHWAŁA Nr XLII/245/2010
RADY GMINY ŁUBIANKA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 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 oraz z 2010 r. Nr28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675), art. 19 pkt 1 lit.f)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz
z 20010 r. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania jednego
psa w roku 2011 w wysokości 25,00 zł rocznie.
§ 2. Pobór opłaty następuje poprzez wpłaty do kasy
Urzędu Gminy do dnia 15 marca 2011r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Cywiński
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