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UCHWAŁA Nr XXXVII/297/10
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 3 listopada 2010 r.
stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 5
ust. 1, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 ) oraz
§ 23 ust. 1 Statutu Gminy Cekcyn (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 26, poz. 518) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej 0,56
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,77
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,72
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej 4,27
5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 5,00
6) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem ośrodków wypoczynkowych
i pensjonatów od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,77
7) od budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych 4,63
- użytkowanych jako letniskowe 7,06
2. od budowli 2% wartości początkowej
3. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni 0,61
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,15
2366

3) związanych
z
prowadzeniem
ośrodków
wypoczynkowych i pensjonatów od 1 m2
powierzchni 0,61
4) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,16
5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,12
6) letniskowych od 1 m2 powierzchni 0,41
7) stanowiących drogi od 1 m2 powierzchni 0,11
§ 2.2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budowle
służące
do
odprowadzania
i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci
rozdzielczej wody, budynki lub ich części bezpośrednio
związane z procesem poboru i uzdatniania wody.
2. budynki, grunty zajęte na prowadzenie
działalności samorządowej, kulturalno-oświatowej, za
wyjątkiem części powierzchni zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych
przez sołtysów w formie inkasa lub w kasie Urzędu
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Cekcynie
nr XXX/218/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r.
Nr 135, poz. 2476).
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta
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UCHWAŁA Nr XXXVII/298/10
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 3 listopada 2010 r.
wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675),
art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz
§ 23 ust. 1 Statutu Gminy Cekcyn (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2003 r. Nr 26, poz. 518) uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały,
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika
nr 4 do niniejszej uchwały,
5. od przyczepy lub 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 wg
załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
6. od przyczepy lub 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 wg
załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
7. od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3, 5
i 7 wyprodukowanych po 1997 r. 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 – 670 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 793 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 926 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 – 1341 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 – 426 zł
4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 805 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1743 zł.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
do świadczenia usług w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i dowożenia uczniów do szkół.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Cekcynie
nr XXX/219/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków
transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 135, poz. 2477).
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW
CAŁKOWITEJ OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

CIĘŻAROWYCH

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

1
powyżej 3,5
powyżej 5,5
powyżej 9

O

DOPUSZCZALNEJ

MASIE

Stawka podatku
(w złotych)

2
5,5 włącznie
9 włącznie
poniżej 12

3
706
835
974
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)

O

DOPUSZCZALNEJ

MASIE

Stawka podatku
(w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1

2

3

4

12
13
14
15

13
14
15
powyżej 15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
powyżej 25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
powyżej 31

Dwie osie
962
989
1027
1104
Trzy osie
1027
1104
1169
1246
1372
1372
Cztery osie i więcej
1104
1169
1338
2122
2122

1027
1169
1308
1608
1053
1129
1193
1301
2024
2024
1117
1338
2122
2858
2858
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE
Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD
3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON
Stawka podatku
( w złotych )

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
1
od 3,5

2
poniżej 12

3
1411

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE
Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW
RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa ( w tonach )
nie mniej niż
mniej niż
1

2

12
18
25
31

18
25
31
powyżej 31

12
40

40
powyżej 40

Stawka podatku (z złotych)

3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

2053
2106
2209
2209

2091
2209
2209
2209

2209
2476

2209
2858

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

Dwie osie

Trzy osie

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJA DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
1
od 7

2
poniżej 12

Stawka podatku
(w złotych)
3
449
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJA DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

Stawka podatku
(w złotych )

3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

322
380
437

347
476
720

322
744
1090
1475
1475

692
1090
1658
2182
2182

962
1210
1210

1210
1644
1644

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

12
18
25

18
25
powyżej 25

12
28
33
38
44

28
33
38
44
powyżej 44

12
38
44

38
44
powyżej 44

Dwie osie

Trzy osie

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVII/298/10
Rady Gminy Cekcyn
z dnia 3 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
mniej niż
1
30
-

Liczba miejsc
równej lub wyższej
2
30

Stawka podatku
( w złotych )
3
847
1834
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UCHWAŁA Nr XXXVII/299/10
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 3 listopada 2010 r.
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku jako podstawy obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 6
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz § 23 ust. 1 Statutu
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gminy Cekcyn (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 26,
poz. 518) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy Cekcyn średnią cenę skupu
żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2010 roku
w wysokości 35,80 złotych za 1 kwintal.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta

§ 2. Zarządza się pobór podatku przez sołtysów
w drodze inkasa lub w kasie Urzędu Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
2368
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2370

UCHWAŁA Nr XXXVII/305/10
RADY GMINY CEKCYN
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
zrośniętych pniach w obwodzie 290 i 300 cm każdy
rosnącej na terenie gminy Cekcyn przy Szkole
Podstawowej w Zielonce na działce nr 170, obręb
Zielonka, stanowiącej własność gminy Cekcyn.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 14,
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489) w oparciu
o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy uchwala, co nastepuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Cekcyn.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Borta

§ 1. Ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego znosi się formę ochrony z lipy
drobnolistnej uznanej za pomnik przyrody, o dwóch
2369
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UCHWAŁA Nr 912/10
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie określenia na 2011 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r.
Nr 125, poz. 874 ze zmianami1), art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami2) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Miasta Toruń ustala się
liczbę 20 sztuk nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do
wydania na 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 181

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Miasta Torunia.

powierza

– 9457 –

się

Poz. 2371,2372

Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817,
z 2010 r. Nr 43, poz. 246.
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
Dz.U. 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.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Przybyszewski
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, Nr 99, poz. 661, z 2008 r.
2370
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UCHWAŁA Nr XLIX/244/2010
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz. 620 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków : 0,62 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,15 zł od
1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego : 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych: 0,31 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodaczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej : 14,81 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 7,35 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych: 2,49 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego: 6,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli: 2% ich wartości.
§ 2. Podatek jest płatny u sołtysa, w kasie Urzędu
Gminy, na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub
w Urzędzie Pocztowym.
§ 3. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso
określa uchwała Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu
Nr III/12/92 z dnia 31 marca 1992 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/141/2008 Rady
Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 listopada
2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 170, poz. 2868).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 181
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz
2371
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UCHWAŁA Nr XLIX/245/2010
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej,
pomocy społecznej, świetlice wiejskie.

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 i 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96,
poz. 620 ) uchwala się, co następuje :

§ 2. Zwolnienia przewidziane w § 1 nie obejmują
nieruchomości
lub
ich
części
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe
budynki lub ich części z wyjątkiem budynków
letniskowych i związanych z nimi pomieszczeń
gospodarczych;

2374
2374

UCHWAŁA Nr XLIX/246/10
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obniżenia 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 190,
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. określoną w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960 ) obniża się z kwoty 37,64 zł za
1 dt żyta do kwoty 34,10 zł za 1 dt żyta.

Dziennik Urzędowy
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 2374,2375

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/140/2008 Rady
Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 listopada
2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 170, poz. 2867)

Przewodniczący
Rady Gminy
Sławomir Izajasz

2375
2375

UCHWAŁA Nr XLVII/323/10
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /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 oraz 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106,
poz. 675/ oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /tj. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620/ Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1. od gruntów:
a) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,35 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.1. Pobór podatku od nieruchomości odbywać
się będzie w drodze inkasa oraz w kasie Urzędu Gminy
lub na rachunek Gminy Złotniki Kujawskie w Banku
Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach
Kujawskich nr 97 8142 1059 0000 0547 2000 0003.
2. Pobór zarządzony w drodze inkasa wykonywać
będą sołtysi wsi.
3. Wynagrodzenie
za
inkaso
określa
się
w wysokości 4% pobranych podatków.
4. Pobór w drodze inkasa ogranicza się
w przypadku jednorazowej wpłaty do kwoty 3.000 zł od
jednego podatnika.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Złotniki
Kujawskie nr XXXV/260/2009 z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zasad poboru podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlaga 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
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
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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
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XLVII/324/10
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich
- punkt 16, który otrzymuje brzmienie: "Budowa
i remonty dróg gminnych, ulic, chodników i placów"
- punkt 17, który otrzymuje brzmienie: "Budowa,
remonty gminnych budynków i budowli".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 2 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 oraz 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa

§ 1. W § 7 Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Złotnikach Kujawskich uchwalonego
Uchwałą
Rady
Gminy
Złotniki
Kujawskie
Nr XXX/312/2001 z dnia 30 października 2001 r.
(Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 39,
poz. 731 z dnia 17 maja 2002 r.) dodaje się:
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UCHWAŁA Nr XLVII/331/10
RADY GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271 oraz
214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 19, poz. 100, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28
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poz. 146) Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwala, co
następuje:

3) na tablicy
Kujawskie.

ogłoszeń

Urzędu

Gminy

Złotniki

§ 1. Uchwała
określa
szczegółowy
sposób
konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.), zwanymi dalej „organizacjami”, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji. Przedmiotem
konsultacji są w szczególności:
1) programy
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami,
2) programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) strategia rozwoju gminy,
4) strategia rozwiązywania problemów społecznych,
5) uchwała w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 6.1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat
konsultowanych
projektów
aktów
prawnych
w następujących formach:
1) ustnie – podczas spotkań organizowanych przez
Wójta
Gminy
Złotniki
Kujawskie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych
i innych podmiotów,
2) pisemnie – w wersji papierowej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje nie
może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia
projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Złotnikach
Kujawskich
oraz
na
stronie
internetowej
WWW.zlotnikikujawksie.pl.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na
terenie gminy Złotniki Kujawskie lub radą działalności
pożytku publicznego w przypadku jej powołania.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach,
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny
z niniejszą uchwałą.

§ 3. Konsultacje
przeprowadza
się
przed
wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod
obrady Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich.

§ 8. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter
opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy.
§ 9. Z przebiegu konsultacji Wójt Gminy sporządza
sprawozdanie zawierające informacje o przedmiocie,
formie i terminie konsultacji oraz o wynikach
konsultacji.

§ 4. Decyzje
w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji podejmuje każdorazowo Wójt Gminy
Złotniki Kujawskie, określając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji,
3) termin przeprowadzenia konsultacji,
4) podmioty biorące udział w konsultacjach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Złotniki Kujawskie.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Informacja w sprawie przeprowadzenia
konsultacji wraz z projektem aktu prawnego
podlegającego konsultacji jest zamieszczana na co
najmniej 7 dni przez planowanym terminem spotkania:
1) w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
WWW.zlotnikikuj.ires.pl
2) na
stronie
internetowej
gminy
WWW.zlotnikikujawskie.pl

Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Rosa
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UCHWAŁA Nr XLIX/353/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95,
Nr 80, poz. 542, 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, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,
Nr 219, poz. 1706) w uzgodnieniu ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego oraz Sekcją Regionalną
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Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność uchwala się
co następuje:

Poz. 2378,2379

1) dyrektor zespołu szkół – 1.200,00 zł;
2) dyrektor szkoły podstawowej:
a) liczącej powyżej 100 uczniów (z oddziałami
przedszkolnymi) – 1.000,00 zł;
b) liczącej poniżej 100 uczniów (z oddziałami
przedszkolnymi) – 800,00 zł;
3) wicedyrektor – 400,00 zł.”

§ 1. W Uchwale Nr XXX/184/09 Rady Gminy
Sicienko z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokości oraz szczegółowe warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych
zasad
przyznawania
i
wypłacania
dodatku
mieszkaniowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 57,
poz. 1175 z dnia 1.06.2009 roku) zmienionej Uchwałą
Nr XXXVII/244/09 Rady Gminy Sicienko z dnia
28 października 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 118,
poz. 1976 z dnia 27.11.2009 r.) § 4 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
1.„1.
Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne
stanowisko
kierownicze
przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej poniżej:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny
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UCHWAŁA Nr XLIX/357/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie ustalenia 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 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,
poz.675) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE z 17 czerwca
1992 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, zm.:
z 2010 roku Nr 96 poz. 620), uchwala się, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości od
osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej w następujących
wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne od 1 m2 powierzchni
użytkowej 0,62 zł;
2) od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
18,50 zł;
3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 9,82 zł;
4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług
medycznych od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,27 zł;
5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego 4,21 zł;
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6) od budowli 2% ich wartości , określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni 0,69 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,15 zł;
c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego 0,24 zł.

Poz. 2379,2380

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/262/09 Rady
Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona
zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2011.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie
Urzędu Gminy, bezpośrednio na rachunek podstawowy
Urzędu Gminy w Sicienku lub do rąk sołtysa
w terminach określonych ustawowo.
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UCHWAŁA Nr XLIX/358/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,
poz.675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 roku 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) oraz Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu 1 q żyta określoną
w
Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz. 960)
2379

i przyjąć jako podstawę obliczenia podatku rolnego
kwotę 35,00 zł.
§ 2. Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu
Gminy, bezpośrednio na rachunek podstawowy Urzędu
Gminy w Sicienku lub do rąk sołtysa w terminach
określonych ustawowo.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIX/264//09 Rady
Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku
rolnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona
zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2011.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 181

– 9464 –

Poz. 2381

2381
2381

UCHWAŁA Nr XLIX/359/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 roku
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 roku Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 roku Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,
poz.675), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia
następujących
dyrektyw
Wspólnot
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia
7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62WE
z 17 czerwca 1992 r. w sprawie pobierania opłat
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23

17
19
21
23

12
25
27
29
31

25
27
29
31

za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne (Dz.U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613, zm.: z 2010 roku Nr 96 poz. 620), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 478,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 896,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.034,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:

Stawka podatku (w złotych)
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.130,00
1.140,00
1.150,00
1.170,00
Trzy osie
1.448,00
1.458,00
1.468,00
1.478,00
1.778,00
Cztery osie i więcej
1.832,00
1.862,00
1.874,00
1.896,00
2.238,00

inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1.288,00
1.332,00
1.386,00
1.662,00
1.714,00
1.738,00
1.758,00
1.788,00
2.152,00
2.092,00
2.184,00
2.206,00
2.554,00
2.768,00

3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.224,00 zł;
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.960,00
1.970,00
2.038,00
2.130,00
Trzy osie
2.184,00
2.344,00

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Stawka podatku (w złotych)

5) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 tony i poniżej 12 ton – 468,00zł;

nie mniej niż

– 9465 –

inny system zawieszenia osi
jezdnych
4
2.098,00
2.130,00
2.184,00
2.208,00
2.208,00
2.768,00

6) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Stawka podatku (w złotych)
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
478,00
488,00
508,00
Dwie osie
1.700,00
1.192,00
1.278,00
1.560,00
Trzy osie
1.278,00
1.596,00

inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
768,00
808,00
850,00
1.650,00
1.670,00
1.702,00
2.130,00
1.702,00
2.180,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.182,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.874,00 zł.

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.170,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.864,00 zł.

§ 2. Określa się wysokość stawek od środków
transportowych dla pojazdów wyprodukowanych
w 2001 r. oraz później:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
466,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 884,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.020,00 zł
2) 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 – 1.154,00 zł
3) od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 tony i poniżej 12 ton – 458,00 zł

§ 3. Określa się wysokość stawek od środków
transportowych
dla
pojazdów
posiadających
katalizatory:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
424,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 840,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 990,00 zł;
2) 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 – 1.138,00 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.130,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.812,00 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 181

– 9466 –

§ 4. Podatek od środków transportowych płatny jest
bez wezwania w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio
na rachunek podstawowy Urzędu Gminy w Sicienku w
terminach określonych ustawowo.
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ustalenia stawek podatku od środków transportowych
oraz zwolnień z podatku od środków transportowych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma ona
zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2011.

§ 5. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych autobusy służące do dowozu uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjum.

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIX/263/09 Rady
Gminy Sicienko z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie
2380
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UCHWAŁA Nr XLIX/360/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz.1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,
poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22,
poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy
sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn zm.) zwanymi dalej organizacjami
pozarządowymi oraz radą działalności pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
2. Konsultacje stanowią jedną z form współpracy
gminy Sicienko z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz mieszkańców gminy Sicienko lub
radą działalności pożytku publicznego w przypadku jej
powołania.
§ 3.1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) projekty uchwał, w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych;
4) projekty uchwał dotyczących sfery zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie.
2. Wójt Gminy może również z własnej inicjatywy
poddać pod konsultacje inne akty prawne w tym
w
szczególności
o
charakterze
strategicznoprogramowym, które dotyczą działalności organizacji
pozarządowych.
§ 4.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
wydaje Wójt Gminy.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
zamieszcza się nie później niż 7 dni przed terminem
konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej gminy Sicienko oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może
być podane do wiadomości publicznej lub przekazane
do wiadomości organizacji pozarządowych również
w inny sposób, w szczególności poprzez pisemne
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zawiadomienie
organizacji
pozarządowych
współpracujących z gminą, ogłoszenie w prasie.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) formę prowadzenia konsultacji;
5) sposób udostępnienia projektu aktu prawnego
podlegającego konsultacjom.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
gminy.

§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:
1) bezpośrednich
otwartych
spotkań
z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
2) powołania zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego;
3) wyrażenia pisemnej opinii;
4) ankiet.

§ 9. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy w uzasadnieniu projektu uchwały
podlegającej konsultacjom.

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

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

się

§ 8.1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza
się sprawozdanie.
2. Sprawozdanie z konsultacji publikuje się nie
później niż 30 dni po zakończeniu konsultacji na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy Sicienko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Sicienku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

w oparciu

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

§ 7.1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły
w nich udział.
2381
2383
2383

UCHWAŁA Nr XLIX/361/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 roku 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) oraz 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 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,
Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 47, poz. 278), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się, co
następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Sicienko zawarte
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Sicienko, stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko.
§ 3.Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały
traci moc Uchwała NR XXXIX/254/06 Rady Gminy
Sicienko z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy
Sicienko Dz.Urz.WojewództwaKujawsko-Pomorskiego
Nr 122, poz. 803 z dnia 15.09.2006 r./ zmieniona
Uchwałą Nr XL/268/06 Rady Gminy Sicienko z dnia
28 czerwca 2006 r. /Dz.Urz.WojewództwaKujawskoPomorskiego Nr 122, poz. 1806/.
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§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

Załącznik
do uchwały nr XLIX/361/10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 października 2010 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SICIENKO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. nieruchomości – należy przez to rozumieć część
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale
z gruntem związane lub części takich budynków,
jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności;
2. właścicielach nieruchomości – należy przez to
rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomościami;
3. odpadach komunalnych - rozumie się przez to
odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców,
które ze względu na swój charakter lub skład
podobne
są
do
odpadów
powstających
w gospodarstwach domowych;
4. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to
rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami, charakteryzujący się tym, iż jego
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie
mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych
do
zbierania
odpadów
komunalnych;
5. bateriach i akumulatorach – należy przez to
rozumieć źródła energii elektrycznej wytwarzane
przez
bezpośrednie
przetwarzanie
energii
chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:
a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do
powtórnego naładowania albo
b) wtórnych ogniw baterii nadających się do
powtórnego naładowania;
6. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez
to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów;

7. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –
należy przez to rozumieć zużyty sprzęt stanowiący
odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
8. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć przez
to odpady komunalne zawierające substancje
niebezpieczne, które z uwagi na swój skład
i zawartość nie dają się poddać procesowi odzysku
i przerobu w standardowych instalacjach odzysku
odpadów komunalnych np. zużyte baterie
i akumulatory, świetlówki, leki, itp.;
9. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to
ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
10. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstawania;
11. przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych
– należy przez to rozumieć urządzenia, które
oczyszczają ścieki bytowe pochodzące z zabudowy
mieszkaniowej i pozwalają na odprowadzenie ich
w stanie oczyszczonym do gruntu;
12. chodniku – należy przez to rozumieć wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
13. zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – należy
przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący
prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu
odpadów komunalnych, a w szczególności mogą to
być
składowiska,
kompostownie,
spalarnie
sortownie,
zakłady
przetwarzania
odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i surowców;
14. jednostkach wywozowych – należy przez to
rozumieć Zakład będący gminną jednostką
organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów;
15. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć
zwierzęta
tradycyjnie
przebywające
wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
16. zwierzętach gospodarskich – należy przez to
rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności:
koniowate, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki,
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gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki,
nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich;
17. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie
formy utrzymywania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich
utrzymywania i użytkowania.
§ 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Sicienko zwane dalej
„zasadami” regulują:
1. wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie
we
wskazanym
zakresie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych,
w
tym
powstających
w
gospodarstwach
domowych
odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych
akumulatorów oraz odpadów z remontów,
(selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń
z
części
nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi
(samochodowymi),
2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
a) średniej
ilości
odpadów
komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,
3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego,
4. maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowisku odpadów,
5. inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami,
6. wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych
obszarach
lub
poszczególnych
nieruchomościach,
7. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub
uciążliwością
dla
ludzi
oraz
przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku,
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podlegających
terminów jej

§ 3. Regulamin obowiązuje:
1. właścicieli nieruchomości,
2. jednostki wywozowe,
3. jednostkę eksploatującą stację zlewną nieczystości
(ciekłych) na oczyszczalni ścieków.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania porządku
i czystości na nieruchomościach i terenach pożytku
publicznego
§ 4. Właściciele są zobowiązani do utrzymania
porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno –
higienicznego nieruchomości przez:
1. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych jak również nieczystości
ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. wyposażenie
nieruchomości
w
opisane
w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
3. dbanie o estetykę posesji.
§ 5.1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości należy do obowiązków właściciela
nieruchomości.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien
być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
i podjęcie działań usuwających lub co najmniej
ograniczających śliskość chodnika. Piasek do tych
celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po
ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Użytkownik
drogi
w
przypadku
jej
zanieczyszczenia błotem, obornikiem, słomą i innymi
tego typu zanieczyszczeniami zobowiązany jest do ich
natychmiastowego uprzątnięcia.
4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu
i
innych
zanieczyszczeń
z
przystanków
komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem
lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów
szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców
użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do
obowiązków zarządu drogi należy także:
a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych
w
urządzeniach
do
tego
przeznaczonych
i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez
właścicieli nieruchomości przyległych do drogi
publicznej.
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§ 6.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do zawarcia umów na wywóz nieczystości stałych
i ciekłych z jednostką wywozową.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
udokumentowania korzystania z usług w zakresie
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za
te usługi.
§ 7. Na terenie nieruchomości oraz na chodnikach,
podwórzach itp.:
1. mycie samochodów może odbywać się jedynie pod
warunkiem, że powstające ścieki po wstępnym
oczyszczeniu ze smarów mogą być odprowadzone
do sieci kanalizacyjnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający
ich
usunięcie
zgodnie
z
wymaganiami
niniejszego
Regulaminu;
w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio
odprowadzone
do
zbiorników
wodnych lub do ziemi,
2. naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać
wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych
i pod warunkiem, że powstające odpady będą
gromadzone
w
pojemnikach
do
tego
przeznaczonych.
§ 8. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do
niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków.
§ 9. Właściciele
nieruchomości
mogą
kompostować,
wyselekcjonowane
z
odpadów
komunalnych, odpady organiczne na terenie posiadanej
nieruchomości, w kompostowniku lub specjalistycznych
pojemnikach w przypadku braku możliwości budowy
w obrębie nieruchomości takiego kompostownika.
Kompostowanie odpadów nie może stanowić
uciążliwości dla innych osób.
§ 10.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do
prowadzenia
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach
domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych
akumulatorów oraz odpadów z remontów w sposób
określony w umowie z przedsiębiorcą uprawnionym do
ich odbioru; dla właścicieli nieruchomości nieodpłatny
jest odbiór selektywnie zebranych odpadów: szkła,
tworzyw sztucznych i papieru.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
gmina nieodpłatnie udostępnia w poszczególnych
miejscowościach.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
wydzielać przeterminowane leki ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych
pojemników znajdujących się w aptekach.
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4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do wyznaczonych punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych, a także zasady ich
rozmieszczania oraz utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 11. Odpady komunalne stałe gromadzi się na
terenie nieruchomości wyłącznie w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach i kontenerach lub w specjalnych
workach foliowych. Natomiast nieczystości ciekłe, nie
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub
przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych.
§ 12. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają
odpady inne niż komunalne, to muszą być one
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów
komunalnych.
§ 13. Odpady
medyczne
lub
weterynaryjne,
powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług
medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być
gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia
odpadów komunalnych.
§ 14.1. Ilość i wielkość kontenerów i pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie
nieruchomości
powinna
odpowiadać
ilości
powstających tam odpadów.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów
na terenie gminy to:
a) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 110 l,
120 l, 140 l, 240 l, 1100 l,
b) worki foliowe
c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowań ze szkła i tworzyw sztucznych.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane
w
sposób
selektywny,
należy
gromadzić
w pojemnikach lub kontenerach o nominalnej
pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) szacując, iż mieszkaniec gminy zbiera rocznie
odpady o łącznej masie ok. 200 kg.
2) zakładając dwutygodniowy cykl wywozu odpadów,
niezbędna pojemność pojemnika wynosi 20 l na
osobę. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez
kilka gospodarstw domowych z pojemników
ustawionych razem lub z jednego pojemnika
o
pojemności
zapewniającej
pokrycie
zapotrzebowania według normy zapisanej w ust. 3.
4. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami
działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do swych indywidualnych potrzeb
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uwzględniając następujące normy dostosowane do
dwutygodniowego cyklu odbioru:
1) dla szkół należy ustawić pojemniki o objętości
wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
3 l odpadów komunalnych na każdego ucznia
i pracownika,
2) dla przedszkoli należy ustawić pojemniki
o objętości wystarczającej do zgromadzenia
w ciągu tygodnia 2 l odpadów na każde dziecko
i pracownika,
3) w
zakładach
rzemieślniczych,
usługowych
i przemysłowych dla pomieszczeń biurowych
i socjalnych należy ustawić pojemniki o objętości
wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
120 l odpadów komunalnych na każdych
10 zatrudnionych,
4) dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych
obiektów
gastronomicznych
należy
ustawić
pojemniki
o
objętości
wystarczającej
do
zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l. odpadów
komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne. Dla
ulicznych punktów malej gastronomii należy
ustawić, co najmniej jeden pojemnik 120 l.
5) dla lokali handlowych należy ustawić pojemniki
o objętości wystarczającej do zgromadzenia na okres
nie dłuższy niż dwa tygodnie 50 l. odpadów na
każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie
mniej niż jeden pojemnik 120 l. na jeden lokal.
§ 15. Urządzenia do zbierania odpadów na
nieruchomości powinny być umieszczone w miejscach
łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i
dla pracowników jednostek wywozowych, w sposób nie
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a na
terenach ogródków działkowych w wyznaczonych przez
Zarząd Ogrodu miejscach.
§ 16. Ograniczenia wynikające z konieczności
zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej
eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów
komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany
utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło
odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla
zdrowia
użytkowników,
a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich
w czystości oraz co najmniej raz na kwartał
dezynfekować.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków,
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników,
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, a także
odpadów z działalności gospodarczej.
3. Zabrania
się
spalania
w pojemnikach
jakichkolwiek odpadów.
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania
się wrzucać:
a) ceramikę (doniczki, porcelanę, talerze),
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b) lustra,
c) szkło budowlane,
d) szyby samochodowe.
5. Do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:
a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki
i pojemniki po farbach i lakierach,
c) opakowania
po
środkach
chwastoi owadobójczych.
6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów
zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki
bytowe.
§ 17. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 18. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się
według częstotliwości zapewniającej właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości.
§ 19. Odpady komunalne stałe winny być wywożone
nie rzadziej niż:
1) z
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym, co najmniej raz na 14 dni,
2) z nieruchomości związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej, co najmniej raz na 7 dni,
3) z ogródków działkowych wg częstotliwości
ustalonej przez Zarząd Ogródków Działkowych
jednak w okresie od 1 kwietnia do 31 października
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
§ 20. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, winien
odbywać się dwa razy w roku według tras
i w terminach wyznaczonych harmonogramem.
§ 21. Właściciel
nieruchomości
wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy lub
przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych zobowiązany jest do
wywozu
nieczystości
ciekłych
i
osadów
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich
przepełnienia i wylewania się zawartości na
powierzchnię gruntu.
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowisku odpadów.
§ 22. Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki
Odpadami należy ograniczyć masę odpadów
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komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
3) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 23. Stawki opłat na wywóz odpadów komunalnych
zawarte
w
umowie
pomiędzy
właścicielami
nieruchomości a jednostką wywozową nie mogą być
wyższe niż górne stawki opłat przyjęte uchwałą Rady
Gminy.
§ 24. Jednostka wywozowa zobowiązana jest
zróżnicować stawki za wywóz odpadów w sposób
premiujący właścicieli nieruchomości wywiązujących
się z obowiązku sortowania odpadów u źródła.
§ 25. Właściciele nieruchomości winni dążyć do
maksymalnej segregacji odpadów komunalnych.
Rozdział VII
Zasady utrzymania i hodowli zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 26.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może
być uciążliwe dla innych osób; uciążliwości hodowli
i chowu zwierząt nie mogą wykraczać poza granice
nieruchomości, na której się znajdują.
2. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na
terenie zabudowy wielorodzinnej i ogrodach
działkowych.
§ 27.1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana
i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała
warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz
nie była uciążliwa dla innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich.
2. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych
w odległości, co najmniej 10 mb od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości.
§ 28. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz
teren
przyległy
powinny
być
utrzymane
w należytej czystości. Wybiegi dla zwierząt winny być
ogrodzone.
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§ 29. Powyższe zasady nie naruszają uprawnień
Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania decyzji
o likwidacji hodowli zwierząt.
Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta są zobowiązane
do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności,
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
§ 31. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych
zobowiązani są do zachowania ostrożności mającej na
celu ochronę przed zagrożeniem, uciążliwością dla ludzi
jak również przed zanieczyszczeniem korytarzy, klatek
schodowych i innych wspólnych części budynku oraz
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym
piaskownic dla dzieci, placów zabaw, boisk szkolnych,
plaż i kąpielisk.
§ 32. Posiadacze psów zobowiązani są poddać
wszystkie posiadane psy okresowemu szczepieniu
przeciw wściekliźnie.
§ 33. Psy należy prowadzić na smyczy. Zwolnienie
ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku, gdy pies
jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi i pod warunkiem sprawowania przez
posiadacza
bezpośredniej
kontroli
nad
jego
zachowaniem.
§ 34. Psy używane do pilnowania posesji należy
zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz lub
trzymać na uwięzi.
§ 35. Niedozwolone jest wprowadzanie, wnoszenie
zwierząt do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek,
pomieszczeń biurowych, na place zabaw dzieci oraz do
innych obiektów, w których obowiązuje taki zakaz.
§ 36. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności z ulic, placów,
parkingów, zieleńców należy do obowiązków
posiadaczy
zwierząt,
które
spowodowały
to
zanieczyszczenie.
Rozdział IX
Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 37. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży
na właścicielach nieruchomości:
1. w
odniesieniu
do
budynków
wielomieszkaniowych,
obiektów
użyteczności
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publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na
których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich –
co najmniej 1 raz w roku,
2. w odniesieniu do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych – w miarę potrzeb.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe.
§ 40. Nadzór
nad
realizacją
obowiązków
wynikających z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sicienko sprawuje Wójt
Gminy Sicienko za pośrednictwem odpowiednich
organów i uprawnionych osób.

§ 38. Termin
przeprowadzenia
obowiązkowej
deratyzacji podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

§ 41. Do
prowadzenia
kontroli
postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie upoważnieni są
funkcjonariusze policji oraz merytoryczni pracownicy
Urzędu Gminy.

§ 39. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego
wywołanego plagą gryzoni deratyzację przeprowadza
się w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
2382
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UCHWAŁA Nr XLIX/362/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku 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 roku
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675/ w związku
z art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 roku Nr 144,
poz. 1042, z 2008 roku Nr 223, poz. 1464, z 2009 roku
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753,
Nr 215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 287/
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sicienko.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do
chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy
pomocy, których zwierzęta będą wyłapywane,
a które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich
życia i zdrowia;
b) posiadać kojce do przetrzymywania wyłapanych
zwierząt do czasu ich transportu do schroniska;
c) posiadać samochód przystosowany do transportu
zwierząt, spełniający wymagania przepisów
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
/Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./
oraz aktów wykonawczych wydanych na ich
podstawie;
3) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną;
4) posiadać
odpowiednio
wykształconą
oraz
przeszkolona kadrę, w ilości gwarantującej stałe
świadczenie usług;
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru
zwierząt z zarządcą schroniska dla zwierząt;
7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru
zwłok
zwierzęcych
przez
przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska
lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.
8) wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
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i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
/Dz.U. z 1998 roku Nr 116, poz. 753/ oraz
wymogami standardu humanitarno-sanitarnego, na
podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony zwierząt i wymagań
sanitarnych;
9) zapewnić
całodobową
dyspozycyjność
w wykonywaniu usług dla Gminy Sicienko
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
10) prowadzić dokumentację wykonywanej działalności,
w tym:
a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje;
b) dowodów potwierdzających miejsce i czas
schwytania i dostarczenia zwierząt do
schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane
odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis Krajowego
Rejestru Sądowego;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do
dysponowania środkami transportu przeznaczonymi
do przewozu zwierząt;
3) wykaz wyposażenia, będącego w dyspozycji
przedsiębiorcy,
wykorzystywanego
przy
świadczeniu usług;
4) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
5) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
6) dokument wskazujący na prawo władania terenem,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 np. wyciąg
z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa
dzierżawy, umowa użyczenia, umowa użytkowania,
umowa najmu;
7) świadectwa ukończenia kursów i szkoleń lub też ich
odpisy, osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub
obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem
zezwolenia lub inny stosowny dokument określony
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane /Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm./;
4) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób
określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
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wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt /Dz.U. z 2004 r. Nr 158,
poz. 1657/;
5) prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem
warunków sanitarnych i ochrony zdrowia zwierząt
określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt /Dz.U. z 2008 r. Nr 213,
poz. 1342 z późn. zm./
6) posiadać
zadaszony
budynek
lub
obiekt,
z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których
bezdomne zwierzęta będą przebywać;
7) pomieszczenia w schronisku przeznaczone dla
zwierząt powinny być poddawane częstej
dezynfekcji oraz utrzymywane w należytym
porządku;
8) przyrządy znajdujące się w boksach powinny być
bezpieczne, a korzystanie z nich nie powinno
stwarzać zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa
zwierząt;
9) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom opiekę
weterynaryjną;
10) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym
utylizację zwłok zwierzęcych, grzebowisko lub
spalarnię zwłok zwierzęcych lub ich części;
11) pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni
w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów
o ochronie zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane
następującymi dokumentami:
1) aktualnym zaświadczeniem o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego;
2) umową o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
3) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
4) dokumentem wskazującym na prawo władania
terenem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
np. wyciągiem z księgi wieczystej, aktem
notarialnym, umową dzierżawy, umową użyczenia,
umową użytkowania, umową najmu;
5) zapewnieniem przyjęcia zwłok zwierzęcych przez
podmiot zajmujący się zbieraniem, przetwarzaniem,
grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich
części.
§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;
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2) posiadać
tytuł
prawny
do
dysponowania
nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane
i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz spełniające
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych /Dz.U. z 2003 r.
Nr 8, poz. 104/ i norm Unii Europejskiej /Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE
z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,
Rozporządzenie /WE/Nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r.
ustanawiające
przepisy
sanitarne
dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi/;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub
obiektu budowlanego na cel objęty przedmiotem
zezwolenia lub inny stosowny dokument określony
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane /Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm./;
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części;
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok
zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
7) posiadać
urządzenia
i
środki
techniczne
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części;
8) posiadać środki do przechowywania bądź
gromadzenia odpadów powstałych w procesie
spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór
bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru
odpadów powstałych w procesie spalania;
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9) dysponować
pojazdem
przystosowanym
do
transportu zwłok zwierzęcych i ich części;
10) dysponować
chłodnią
do
czasowego
przetrzymywania zwłok zwierzęcych.
2. Powyższe wymagania powinny zostać wykazane
następującymi dokumentami:
1) aktualnym zaświadczeniem o wpisie w ewidencji
działalności gospodarczej lub odpisie z Krajowego
Rejestru Sądowego;
2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do
dysponowania środkami transportu przeznaczonymi
do przewozu zwierząt;
3) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk;
4) dokumentem wskazującym na prawo władania
terenem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 np.
wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym,
umową dzierżawy, umową użyczenia, umową
użytkowania, umową najmu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny
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UCHWAŁA Nr XLIX/363/10
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 27 października 2010 r.
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku 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, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, 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, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 47, poz. 287) w związku z § 1-§ 4
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5,
poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć poniżej określone wymagania, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych:
Rozdział 1
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
spełniać wymagania obejmujące:
1) wyposażenie techniczne (pojazdy, pojemniki,
kontenery, worki oraz baza transportowa),
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami,
3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych.
2. Wymagania
dotyczące
wyposażenia
technicznego – pojazdów specjalistycznych są
następujące:
1) posiadanie specjalistycznych pojazdów służących do
wykonywania usług, spełniających wymagania
określone w przepisach regulujących warunki
techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne
określone w innych przepisach szczegółowych,
w szczególności posiadających zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wydostawaniem się z pojazdów
transportowanych odpadów,
2) zapewnienie trwałego i czytelnego oznakowania
pojazdów przez umieszczenie logo lub nazwy firmy
w miejscu łatwo dostrzegalnym,
3) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające
uprzątnięcie terenu po opróżnieniu pojemników lub
kontenerów,
4) zapewnienie zabezpieczenia przed rozwiewaniem
siatką lub plandeką – w przypadku stosowania
pojazdów przeznaczonych do transportu kontenerów
oraz pojazdów skrzyniowych z urządzeniem
wywrotu.
3. Wymagania
dotyczące
wyposażenia
technicznego – pojemników, kontenerów lub worków są
następujące:
1) posiadanie
znormalizowanych
pojemników,
kontenerów lub worków do zbierania odpadów
zmieszanych (niesegregowanych) oznaczonych
nazwą przedsiębiorcy oraz jego adresem,
2) posiadanie środków technicznych umożliwiających
zorganizowanie wywozu odpadów zbieranych
nieselektywnie
zarówno
w
zabudowie
jednorodzinnej jak wielorodzinnej,
3) posiadanie środków technicznych umożliwiających
zorganizowanie
selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych
selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej
jak wielorodzinnej.
4. Wymagania
dotyczące
wyposażenia
technicznego – bazy transportowej są następujące:
1) posiadanie bazy transportowej i zaplecza
techniczno-sprzętowego umożliwiającego postój lub
garażowanie, serwisowanie i mycie wszystkich
posiadanych pojazdów używanych do odbioru
i transportu odpadów,
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2) teren bazy winien być zabezpieczony przed
niekontrolowanym dostępem osób trzecich oraz
oznaczony w sposób trwały i widoczny
umożliwiający
identyfikację
przedsiębiorcy,
w którego posiadaniu jest baza (nazwa i adres
przedsiębiorcy),
5. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1,
2, 3 i 4, powinno zostać uprawdopodobnione
odpowiednimi dokumentami, w szczególności:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczno
– sprzętowe,
2) dowodami
rejestracyjnymi
potwierdzającymi
posiadanie środków transportowych, o których
mowa w ust. 2 wraz z opisem technicznym
pojazdów i zdjęciem.
6. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe są następujące:
1) zapewnienie, aby pojazdy, pojemniki, kontenery
i worki zabezpieczone były przed niekontrolowanym
wydostawanie
się
odpadów
podczas
ich
gromadzenia, przeładunku i transportu,
2) zapewnienie mycia i dezynfekcji pojemników,
3) prowadzenie stałej konserwacji i naprawy
pojemników i kontenerów w celu zapewnienia ich
przydatności do obsługi zadań związanych
z odbiorem odpadów komunalnych,
4) zapewnienie, aby pojazdy wykorzystywane do
świadczenia usług były szczelne, w dobrym stanie
technicznych oraz estetycznym, a świadczone usługi
wykonywane były w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu
odpadów,
5) zapewnienie posprzątania terenu po opróżnieniu
pojemników lub kontenerów,
6) zapewnienie mycia pojazdów po zakończonej pracy
oraz utrzymanie ich w należytym stanie higieniczno
–sanitarnym,
7) zapewnienie pracownikom świadczącym usługi
w zakresie odbierania odpadów, czystego
i estetycznego ubioru umożliwiającego w sposób
jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy,
7. Przedsiębiorca powinien zapewnić odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości co
najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sicienko.
8. Przedsiębiorca powinien prowadzić pełną
dokumentację działalności objętej zezwoleniem,
a w szczególności w zakresie dokumentów
wynikających z aktualnego prawa normującego
gospodarkę odpadami oraz udostępniać ją każdorazowo
na żądanie Wójta Gminy Sicienko lub osób przez niego
upoważnionych.
Dokumentacja
powinna
być
przekazywana w terminie do 15 dnia po upływie
każdego miesiąca i powinna zawierać następujące
informacje:
1) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarto umowy na
odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
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miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły ,
który powinien zawierać : imię, nazwisko lub nazwę
właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i jej
przeznaczenie, datę zawarcia umowy, pojemność
pojemnika,
częstotliwość
wywozu,
zakres
prowadzenia przez właściciela nieruchomości
selektywnej zbiórki odpadów i ilość osób objętych
daną umową , zamieszkałych w danej
nieruchomości,
2) masę poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów
komunalnych
i
sposób
ich
zagospodarowania,
3) masę
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku
odpadów,
4) masę
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji nieskładowanych na składowisku
odpadów i sposób ich zagospodarowania,
5) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych.
9. Przedsiębiorca
powinien
udokumentować
gotowość
odbioru
odpadów
przez
zarządcę
Międzygminnego
Kompleksu
Unieszkodliwiania
Odpadów ProNatura w Bydgoszczy.
10. Przedsiębiorca powinien świadczyć usługi na
podstawie
zawartych
umów
z
właścicielami
nieruchomości i wystawiać imienne dowody,
potwierdzające uiszczenie opłaty za wykonane usługi,
z wyszczególnieniem rodzaju i ilości usuniętych
odpadów oraz adresu nieruchomości, na której
wykonano usługę.
Rozdział 2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia
na
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
powinien spełniać wymagania obejmujące:
1) wyposażenie techniczne – pojazdy i bazę
transportową,
2) zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
świadczonymi usługami.
2. Wymagania
dotyczące
wyposażenia
technicznego – pojazdów specjalistycznych i bazy
transportowej są następujące:
1) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania
specjalistycznymi
pojazdami,
służącymi
do
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
2) posiadanie specjalistycznych pojazdów, którymi
mają być wykonywane usługi i które muszą spełniać
wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
/Dz.U. Nr 193, poz. 1617/,
3) zapewnienie estetycznego wyglądu pojazdów
wykorzystywanych do świadczenia usług,
4) zapewnienie trwałego i czytelnego oznakowania
pojazdów poprzez umieszczenie logo lub nazwy
firmy w miejscu łatwo dostrzegalnym,
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5) posiadanie bazy transportowej służącej do
garażowania pojazdów służących do prowadzenia
działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6) teren bazy winien być zabezpieczony przed
niekontrolowanym dostępem osób trzecich oraz
oznaczony w sposób trwały i widoczny
umożliwiający
identyfikację
przedsiębiorcy,
w którego posiadaniu jest baza (nazwa i adres
przedsiębiorcy).
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2,
powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi
dokumentami, w szczególności:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa,
2) dowodami
rejestracyjnymi
potwierdzającymi
posiadanie środków transportowych, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 wraz z opisem technicznym
pojazdów i zdjęciem.
4. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych
i porządkowych są następujące:
1) zabezpieczenie
przed
niekontrolowanym
wydostawaniem się na
zewnątrz pojazdu
nieczystości ciekłych podczas ich odbierania
i transportu,
2) dbanie o czystość i właściwy stan sanitarny pojazdu
asenizacyjnego,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami, wskazując miejsce ich mycia,
3) zapewnienie pracownikom świadczącym usługi
czysty i estetyczny ubiór, umożliwiający w sposób
jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy.
5. Przedsiębiorca
powinien
udokumentować
gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
6. Przedsiębiorca powinien prowadzić pełną
dokumentację działalności objętej zezwoleniem oraz
udostępniać ją każdorazowo na żądanie Wójta Gminy
Sicienko lub osób przez niego upoważnionych.
Dokumentacja powinna być przekazywana w terminie
do 15 dnia po upływie każdego miesiąca i powinna
zawierać następujące informacje:
1) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarto umowy na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły, który
powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę
właściciela nieruchomości, adres nieruchomości i jej
przeznaczenie, datę zawarcia umowy, częstotliwość
wywozu oraz ilość osób objętych daną umową,
zamieszkałych w danej nieruchomości,
2) ilość i rodzaj nieczystości ciekłych z obszaru gminy
w terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy.
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7. Przedsiębiorca powinien świadczyć usługi na
podstawie
umów
zawartych
z
właścicielami
nieruchomości i wystawiać imienne dowody,
potwierdzające uiszczenie opłaty za wykonane usługi,
z wyszczególnieniem ilości odebranych nieczystości
ciekłych oraz adresu nieruchomości, na której
wykonano usługę.

Poz. 2385,2386

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskim.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Nadolny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sicienko
2384
2386
2386

UCHWAŁA Nr XXXV/221/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych
zwolnień od podatku.
Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1
(T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z 2010 r.
Nr 55 poz. 755) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (T.j. 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, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002 r.
Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,57 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrownie wodnych 4,15 zł
od 1 ha powierzchni;
3) od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni:
a) działki rekreacyjne 0,35 zł,
b) innych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego 0,18 zł;
4) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,52 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
5) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

6)

7)

8)

9)

udzielania świadczeń zdrowotnych 4,25 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej 15,40 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
pozostałe budynki lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej:
a) domy letniskowe 6,70 zł,
b) garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, jeśli
są budynkami w rozumieniu prawa budowlanego
4,65 zł,
c) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego 7,06 zł;
od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości poza
wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy:
1) budynki wraz z gruntami wykorzystywane na cele
ochrony przeciwpożarowej;
2) budynki wraz z gruntami zajęte na placówki
upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu,
edukacyjnej opieki wychowawczej, oświaty
i pomocy społecznej;
3) budynki wraz z gruntami oraz budowle
wykorzystywane na cele gospodarki odpadami
i gospodarki wodno-ściekowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gąsawa.
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kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z 17.12.1992r.)
- dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Maciejewski
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
- dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
2385

2387
2387

UCHWAŁA Nr XXXV/222/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
Na podstawie art. 17, art. 19 pkt 1 lit. "b" i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1 (T.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613, Nr 96 poz. 620), obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 roku (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(T.j. 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, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r.
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. 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) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Stawkę opłaty miejscowej od osób
fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych
w miejscowościach: Annowo, Biskupin, Chomiąża
Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin,
Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo,
Wiktorowo, Drewno i Gąsawa ustala się za każdą dobę
pobytu w wysokości 1,95 zł.
2. Opłatę miejscową pobierają:
1) od osób fizycznych przebywających czasowo
w celach wypoczynkowych lub turystycznych
w
hotelach,
pensjonatach,
domach
wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach
turystycznych i podobnych zakładach kierownicy
tych zakładów lub wskazani przez nich pracownicy;
2) od osób innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1
przebywających na terenie wsi wyznaczeni
inkasenci.

3. Kierownik
zakładu
lub
ośrodka
wypoczynkowego
zobowiązany
jest
zgłosić
niezwłocznie organowi podatkowemu pracowników
upoważnionych do poboru opłaty miejscowej.
4. Inkasenci wymienieni w ust. 3 pobierają opłatę
miejscową w wysokości określonej w niniejszej
uchwale za taką liczbę dni pobytu jaką podaje
zgłaszający się na pobyt czasowy. W razie przedłużenia
pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy
przedłużeniu pobytu.
5. W razie niemożności pobrania opłaty miejscowej
lub pobrania za niepełny okres pobytu inkasent
zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ
podatkowy podając w zawiadomieniu miejsce
czasowego pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia
opłaty.
6. Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy
przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości
10% zainkasowanej kwoty.
7. Inkasenci wydają pokwitowanie na każdą
pobraną opłatę miejscową według wzoru ustalonego
w przepisach o udokumentowaniu operacji kasowych.
8. Z pobranej opłaty miejscowej inkasent rozlicza
się w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie najpóźniej do
5 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
pobrano opłatę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gąsawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/168/09 Rady
Gminy w Gąsawie z dnia 16 października 2009 roku
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty
miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
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kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z 17.12.1992 r.)
- dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku 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 członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż
z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Maciejewski
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
- dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
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UCHWAŁA Nr XXXV/223/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na
2011 rok.
Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1, 4a i 5, art. 10
ust. 1-3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (T.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620), art. 18 ust. 2
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. 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,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r.
Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175
poz. 1457, z 2006r. 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), uchwala się, co
następuje:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27

25
27
29

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych od osób fizycznych, od osób
prawnych
i
jednostek
organizacyjnych
nie
posiadających
osobowości
prawnej
będących
właścicielami środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 642,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 920,00 zł;
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 944,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne:

Liczba osi
Stawka podatku
(w złotych)
dwie osie
1.310,00
1.310,00
1.310,00
1.310,00
trzy osie
1.386,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
cztery osie i więcej
2.142,00
2.142,00
2.142,00
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2.142,00
2.142,00

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych:
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

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 5,5 tony: 642,00 zł;
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 906,00 zł;
c) od 9 ton i poniżej 12 ton: 932,00 zł.

Liczba osi
Stawka podatku
(w złotych)
dwie osie
1.968,00
1.968,00
1.968,00
1.968,00
trzy osie
1.790,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
2.014,00
cztery osie i więcej
1,790,00
2.492,00
2.492,00
2.300,00
2.300,00
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Liczba osi
Stawka podatku
(w złotych)
dwie osie
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.892,00
trzy osie
1.968,00
1.968,00
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przyczepą,
jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż

18
25
31

12
40

40

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

zawieszenia

osi

Stawka podatku
(w złotych)

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

18
25

systemem

dwie osie
1.310,00
1.928,00
1.928,00
2.034,00
trzy osie
1.928,00
2.390,00

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:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton: 238,00 zł.

12
18
25

innym

Liczba osi

mniej niż

12
18
25
31

z

Liczba osi
Stawka podatku
(w złotych)
jedna oś
326,00
652,00
652,00
dwie osie
352,00
984,00
1.206,00
1.206,00
trzy osie i więcej
990,00
990,00

9. Od przyczep i naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33

28
33
38

Liczba osi
Stawka podatku
(w złotych)
jedna oś
238,00
652,00
652,00
dwie osie
324,00
1.352,00
1.524,00
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1.780,00
trzy osie i więcej
1.340,00
1.340,00

38

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc: 1.060,00 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.652,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt 1, 4 i 10
wyposażonych w urządzenia mające korzystny wpływ
na środowisko naturalne stawki podatki 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: 630,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 906,00 zł;
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 934,00 zł.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 624,00 zł;
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 888,00 zł;
c) od 9 ton i poniżej 12 ton: 918,00 zł.
3. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc: 1.036,00 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.576,00 zł.

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

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzystywane
do przewozu osób w celu realizacji zadań Gminy.
2387
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UCHWAŁA Nr XXXV/224/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (T.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia Przedszkola Samorządowego
prowadzonego przez Gminę Gąsawa w zakresie
realizacji
5-godzinnej
podstawy
programowej
wychowania przedszkolnego są nieodpłatne.
§ 2. Świadczenia
przedszkola
przekraczające
5-godzinową podstawę programową są odpłatne
miesięcznie w wysokości 40,00 zł i obejmują:
1) gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia,
spostrzegania, pamięci, uwagi i wyobraźni;

2) gry i zabawy rozwijające indywidualne zdolności
dzieci;
3) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania
i wiedzę o świecie;
4) zabawy
tematyczne,
wspomagające
rozwój
społeczny i emocjonalny dzieci;
5) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające
zdolności dzieci;
6) zajęcia terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna
i logopedyczna);
7) gimnastykę korekcyjną;
8) język angielski.
§ 3. Opłatę miesięczną wnoszą rodzice lub prawni
opiekunowie dziecka za świadczenia określone
w § 2 z góry w terminach podanych przez dyrektora
przedszkola, nie później niż do 20 każdego miesiąca.
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1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały
w Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, z 2003 r. Nr 137 poz. 1304,
z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020,
z 2003 r. Nr 137 poz. 1304, z 2005r. Nr 167 poz. 1400, Nr 94
poz. 788, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208
poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80
poz. 542, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 80
poz. 542, Nr 181 poz. 1292, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280,
z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 145 poz. 917, Nr 216
poz. 1370, Nr 145 poz. 917, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206,
Nr 56 poz. 458, Nr 56 poz. 458, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 235
poz. 1618, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, Nr 56 poz. 458, Nr 219
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991,
Nr 127 poz. 857.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008r. 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.

§ 4. Szczegółowe
warunki
pobytu
dziecka
w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń
określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy
rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem
przedszkola.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gąsawa.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/178/09 z dnia
30 listopada 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia
przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Maciejewski

2390
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UCHWAŁA Nr XXXV/235/10
RADY GMINY w GĄSAWIE
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zespół
Interdyscyplinarny
do
spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie powoływany jest
w celu podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
§ 2.1. Wójt
Gminy
powołuje
Zespół
Interdyscyplinarny w formie zarządzenia spośród osób
wydelegowanych przez podmioty określone w art. 9a
ust. 3 ustawy.
2. Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na czas
nieokreślony.
§ 3. Powoływanie i odwoływanie poszczególnych
członków Zespołu Interdyscyplinarnego następuje na
podstawie
uzasadnionego
wniosku
podmiotu
określonego w art. 9a ust. 3.
§ 4. Organizację
pracy
Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego

funkcjonowania
uchwały.

określa

załącznik

do

niniejszej

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gąsawa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Maciejewski
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181
poz. 1337, z 2007r. 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 tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U.
z 2010r. Nr 28 poz. 146, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r. Nr 125
poz. 842.
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Załącznik
do uchwały nr XXXV/235/10
Rady Gminy w Gąsawie
z dnia 27 października 2010 r.
Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego do
spraw przeciwdziałania przmocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi
organizując pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 2. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest
integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli
różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół
Interdyscyplinarny wykonuje w szczególności zadania
określone w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.
§ 3. Zespół Interdyscyplinarny
Gminy Gąsawa.

powołuje

Wójt

§ 4. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy
robocze w celu rozwiązania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
Rozdział 2
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
§ 5.1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
wchodzą przedstawiciele:
1) Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Gąsawie;
2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gąsawie;
3) Posterunku Policji w Gąsawie;
4) Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie;
5) Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich;
6) Przedszkola Samorządowego w Gąsawie;
7) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie;
8) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gąsawie.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu
Interdyscyplinarnego:
1) przedstawiciele poszczególnych instytucji, jednostek
zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące
instytucjami, jednostkami;
2) skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie
ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Gąsawa
powołującym Zespół Interdyscyplinarny;
3) każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego przed
udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne
oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich
informacji i danych uzyskanych przy realizacji
zadań w ramach pracy w Zespole.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) przewodniczący
Zespołu
Interdyscyplinarnego
zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
w obecności 2/3 składu Zespołu;
2) na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1 wybiera się
zastępcę
przewodniczącego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
wykonującego
zadania
przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
3) odwołanie
przewodniczącego
i
zastępcy
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
następuje na tych samych zasadach co ich
powołanie.
Rozdział 3
Warunki funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 6. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy
Gąsawa a podmiotami, których przedstawiciele
wchodzą w jego skład.
§ 7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych
lub zawodowych.
§ 8. Zakres zadań realizowanych przez członków
ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy
Wójtem Gminy a instytucjami.
§ 9. Za obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu
Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie.
§ 10. Z każdego spotkania zostaje sporządzony
protokół zawierający m.in.: listę obecności, tematykę
omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne,
opis działań do podjęcia.
§ 11. Spotkania
organizowane
są
głównie
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gąsawie w jego godzinach pracy. Dopuszcza się
możliwość organizacji spotkań na terenie innych
instytucji
lub
organizacji
zaangażowanych
w działalność Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 12. Zwołanie posiedzenia może
pisemną, mailową lub telefoniczną.

mieć

§ 13. Uczestnictwo
w
spotkaniu
Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe.

formę
Zespołu
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Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/192/10
RADY GMINY GRUTA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) 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 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 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków
transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 527,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 801,00 zł,
c) 9 ton, a mniej niż 12 ton - 917,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
- o liczbie osi 2 – od 12 ton do 15 ton 688,00 zł,
- o liczbie osi 2 – powyżej 15 ton - 801,00 zł,
- o liczbie osi 3 – od 12 ton do 20 ton 584,00 zł,
- o liczbie osi 3 – powyżej 20 ton, a mniej niż
25 ton - 1.163,00 zł,
- o liczbie osi 3 – 25 ton i więcej - 1.170,00 zł,
- o liczbie osi 4 - od 12 ton, a mniej niż 27 ton
- 693,00 zł,
- o liczbie osi 4 – 27 ton i więcej - 1.715,00 zł,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 15 ton
- 801,00 zł,
- o liczbie osi 2 – 15 ton i więcej - 1.436,00 zł,

o liczbie osi 3 – od 12 ton do 20 ton 757,00 zł,
- o liczbie osi 3 – powyżej 20 ton, a mniej niż
25 ton - 1.811,00 zł,
- o liczbie osi 3 – 25 ton i więcej - 1.833,00 zł,
- o liczbie osi 4 – od 12 ton, a mniej niż 27 ton
- 1.081,00 zł,
- o liczbie osi 4 – 27 ton i więcej - 2.544,00 zł;
3) od ciagników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton 1.146,00 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
- o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 25 ton
- 574,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 25 ton, a mniej niż 31 ton
- 665,00 zł,
- o liczbie osi 2 – 31 ton i więcej - 1.621,00 zł,
- o liczbie osi 3 – od 12 ton, a mniej niż 40 ton
- 1.428,00 zł,
- o liczbie osi 3 – 40 ton i więcej - 1.982,00 zł,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 25 ton
- 631,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 25 ton, a mniej niż 31 ton
- 1.056,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 31 ton do 36 ton włącznie
- 2.183,00 zł,
- o liczbie osi 2 – powyżej 36 ton - 2.825,00 zł,
- o liczbie osi 3 – od 12 ton do 36 ton włącznie
- 2.183,00 zł,
- o liczbie osi 3 – powyżej 36 ton - 2.825,00 zł;
5) od przyczep lub naczep, które z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton do mniej niż 12 ton - 801,00 zł,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego;
-
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6) od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub
zawieszeniem uznanym za równoważne:
- o liczbie osi 1 – od 12 ton, a mniej niż 25 ton
- 481,00 zł,
- o liczbie osi 1 – 25 ton i więcej - 540,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 28 ton
- 516,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 28 ton, a mniej niż
33 tony - 711,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 33 ton, a mniej niż 38 ton
- 974,00 zł,
- o liczbie osi 2 – 38 ton i więcej - 1.317,00 zł,
- o liczbie osi 3 i więcej – od 12 ton, a mniej
niż 38 ton - 779,00 zł,
- o liczbie osi 3 i więcej – 38 ton i więcej 1.089,00 zł,
b) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
- o liczbie osi 1 – od 12 ton, a mniej niż 25 ton
- 367,00 zł,
- o liczbie osi 1 – 25 ton i więcej - 647,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 12 ton, a mniej niż 28 ton
- 355,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 28 ton, a mniej niż
33 tony - 974,00 zł,
- o liczbie osi 2 – od 33 ton, a mniej niż 38 ton
- 1.484,00 zł,
- o liczbie osi 2 – 38 ton i więcej 1.947,00 zł,
- o liczbie osi 3 i więcej – od 12 ton, a mniej
niż 38 ton - 1.089,00 zł,
- o liczbie osi 3 i więcej – 38 ton i więcej 1.472,00 zł;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc
siedzących:
a) mniej niż 30 miejsc - 860,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.719,00 zł.
§ 2. Dla pojazdów, o których mowa w § 1
pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 01.01.1995 r.
stawki podatku zwiększa się o 5% i określa
w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 554,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 842,00 zł,
c) powyżej 9 ton, a mniej niż 12 ton - 963,00 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton 1.204,00 zł;
3) od przyczep lub naczep, które z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
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od 7 ton do mniej niż 12 ton - 842,00 zł,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc
siedzących:
a) mniej niż 30 miejsc - 904,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.806,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gruta.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/154/09 Rady
Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
stawek
podatku od
środków transportowych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 133, poz. 2389).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Grażyna Smolińska
¹Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
We L 368 z 17.12.1992 r.),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. 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 członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/193/10
RADY GMINY GRUTA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620 ) 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, 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 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) RADA GMINY uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości w wysokości:
1) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
- 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł
od 1 ha powierzchni;
3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;
4) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,67 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 18,39 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
6) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
7) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,62 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
8) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 0,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
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9) od budowli - 2% ich wartości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Gruta z dnia
27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 133, poz. 2388);
2) uchwała Nr XXI/160/2001 Rady Gminy Gruta
z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.
Nr 94, poz. 1896).
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Grażyna Smolińska
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z dnia 17.12.1992 r.),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z dnia 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
1
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UCHWAŁA Nr XXXIII/198/10
RADY GMINY GRUTA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 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, 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 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego
na terenie gminy Gruta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 roku określoną w komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr 76, poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do
kwoty 35,00 zł za 1 dt.
§ 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.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Grażyna Smolińska
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