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nr LIII/292/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

9495

nr LIII/295/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych

9495

nr LIII/296/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części

9498

nr LIII/297/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 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

9500

nr LIII/306/2010 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości

9504

nr LVIII/86/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

9505

nr LVIII/87/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych

9506

nr LVIII/88/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

9506

nr LVIII/91/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Grudziądza

9513

nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto
Grudziądz

9513

nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
lub działalność sportową

9515

nr XLV/293/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania
statutu

9527
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nr XLV/305/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

9529

nr XLV/306/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia

9529

nr XLV/307/2010 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

9530

nr XLII/245/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę
nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r

9532

nr XLII/249/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru
podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów

9532

2411

–

nr XLII/250/2010 Rady Gminy Kęsowo z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości

9533

2412

–

nr XL/309/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

9534

nr XL/310/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
wysokości opłaty od posiadania psów

9535

nr XL/311/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

9535

nr XL/312/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym
podatku

9537

nr XL/317/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

9539
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UCHWAŁA Nr LIII/292/2010
RADY MIASTA CHEŁMNO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zastosowania średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
§ 1. Ustala się średnią cenę skupu żyta w kwocie
37,64 zł za 1q jako podstawę do obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Miasta Chełmna na rok
20011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski

2394

2395
2395

UCHWAŁA Nr LIII/295/2010
RADY MIASTA CHEŁMNO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Powiatu
Chełmińskiego
w
formie
pisma
nr OR.I/MC.0718-88/10 z dnia 02.09.2010 roku zalicza
się do kategorii dróg gminnych drogi szczegółowo
wskazane w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna.

powierza

się

§ 3. Traci
moc
uchwała
Nr
XXI/151/87
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia
26 czerwca 1987 roku, uchwała Nr VIII/55/2003 Rady
Miasta Chełmna z dnia 24 kwietnia 2003 roku, uchwała
Nr XL/271/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia
13 grudnia 2005 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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załącznik
do uchwały nr LIII/295/2010
Rady Miasta Chełmno
z dnia 26 października 2010 r.
Załącznik do Uchwały
Lp.

Nazwa Drogi

Przegieg drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Aleja 3-go Maja
Biskupia
Bociania
Brzozowa
Brzoskwiniowa
Chabrowa
Czereśniowa
Dojazdowa
Dominikańska
Dworcowa
Franciszkańska
Gen.Jastrzębskiego
Gołębia
Gen.Józefa Hallera
Grudziądzka
Grzegorza Gorczyckiego
Harcerska
Ignacego Danielewskiego
Jaskółcza
Jastrzębia
Józefa Chociszewskiego
Kamionka
Kilińskiego
Klasztrona
Kościelna
Kościuszki
Kolibrowa
Kolonia Wilsona
Konwaliowa
Krótka
Krucza
Kwiatowa
Leśna
Lipowa
Łąkowa
Łożyńskiego
Łunawska
Magazynowa
Młyńska
Morelowa
Nad Browiną
Nadrzeczna
Ogrodowa
Orla
Osnowska
Osiedle Dworzyska
Osiedle M. Kopernika
Osiedle M.C Skłodowskiej
Osiedle dr Franciszka
Raszei

na odcinku od ul. Gen. Józefa Hallera do ul. Wodnej
na odcinku od Rynek do bramy Jednostki Wojskowej

50.

Panieńska

na odcinku od Świętojerskiej do ul. Grudziądzkiej
do granicy Gminy Mista Chełmno

od ul. Danielewskiego do granicy Gminy Miasta Chełmno

na odcinku od ul. Szosa Grudziądzka do drogi Nr 1

na odcinku od ul. Parkowej do bloku nr 2 i od bloku nr 6 do ul. Młyńskiej
od. ul. Dwrcowej do bloku nr 4 i bloku nr 13 a
na odcinku od wyjazdu przy ul. Szosa Grudziądzka do parkingu przy
osiedlu dr Franciszka Raszei z parkingiem przy garażach i do
ul. Łunwskiej
od ul. Ogrodowej do granicy z Gminą Masta Chełmno

Długośc
drogi km
0,081
0,406
0,291
0,494
0,826
0,340
0,135
0,085
0,433
0,592
0,261
2,155
0,153
0,221
0,295
1,658
0,095
0,325
0,190
0,373
0,228
0,495
0,455
0,311
0,170
0,235
0,261
0,720
0,357
0,120
0,276
0,682
0,153
0,103
1,058
0,140
0,727
0,187
0,480
0,540
0,980
0,800
1,060
0,237
0,950
1,300
0,495
0,393
0,100

0,650
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Parkowa
Parowa
Piotra Skargi
Plac Rydygiera
Plac Wolności
Planty Kolejowe
Podgórna
Pod Skarpą
Podmurna
Polna
Poprzeczna
Portowa
Powstańców Wielkopolskich
Prosta
Przemysłowa
Rybacka
Rycerska
Rynek
Rynkowa
Słoneczna
Słowackiego
Słowicza
Sokola
Sowia
Stare Planty
Storczykowa
Strusia
Studzienna
22 Stycznia

80.
81.
82.

Szara
Szkolna
Szosa Grudziądzka
(wewnętrzna)
Św.Ducha
Śliwowa
Świętojerska
Tarasowa
Toruńska
Ustronie
Walentego Fiałka
Wałowa
Wiklinowa
Wiśniowa
Wodna
Wojska Polskiego
Wybudowanie
Wysoka
Zakole
Zielona
Żeglarska
Żurawia

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
2395

– 9497 –

na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńska do skryzowania z ul. Łunawską
na odcinku od ul. Kościelnej do budynku nr 26

na odcienku od ul. Biskupiej do ul. Stare Planty

od ul. Dworcowej do ul. Harcerskiej

na odcinku od ul. Podmurnej do ul. Wodnej oraz od ul. Toruńskiej do
ul. Klasztornej

Poz. 2395

0,137
0,242
0,116
0,368
0,270
0,341
1,600
0,190
0,175
0,537
0,305
0,210
0,287
0,151
0,560
0.126
0.294
0,472
0,156
0,128
0,300
0,080
0,399
0,144
0,240
0,448
0,285
0,180
0,373
0,100
0,240
0,280

na odcieku od ul. Al. 3-go Maja do ul. Harcerskiej
na odcieku od ul. Rynek do ul. 22 Stycznia

na odcinku od ul. Kamionka do ul. 22 Stycznia

0,139
0,224
0,335
0,350
0,089
0,180
0,316
0,165
1,013
0,297
0,335
0,251
0,980
0,220
0,217
0,480
0,181
0,671
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2396
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UCHWAŁA Nr LIII/296/2010
RADY MIASTA CHEŁMNO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności 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, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) Rada Gminy Chełmno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca 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, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmna

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski

załącznik
do uchwały nr LIII/296/2010
Rady Miasta Chełmno
z dnia 26 października 2010 r.
Załącznik do Uchwały Nr LIII/296/2010 Rady
Miasta Chełmna z dnia 26 października 2010 r.
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
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
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do
chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy
których zwierzęta będą wyłapywane lub
obezwładniane, nie stwarzając zagrożenia dla ich
życia, zdrowia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu
zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę
(przestrzeń)
umożliwiającą
ustawienie
metalowych klatek o odpowiedniej wielkości
umożliwiającej zwierzęciu zajęcie swobodnej
pozycji stojącej lub leżącej
- klatki do transportu zwierząt zamontowane
w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie
się podczas transportu oraz w sposób
zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu
zabezpieczenia zwierząt przed wpływami
atmosferycznymi,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią,
zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umożliwiającą utrzymanie higieny,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko- weterynaryjną,
3) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska, lub umowę na
umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dla
zwierząt,
4) dysponować miejscami w schronisku dla zwierząt,
w którym zwierzęta będą umieszczane niezwłocznie
po złapaniu,
5) posiadać
odpowiednio
wykształconą
lub
przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia
do wyłapywania i obezwładniania zwierząt w tym
również w zakresie BHP
6) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych
zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty wyłapania
zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało
przekazane i będzie przetrzymywane,
7) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt
przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem
zwłok zwierząt,
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, wystawione nie wcześniej niż trzy
miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający własność lub umowa
kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca
posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3) wykazu posiadanych urządzeń i środków do
wyłapywania zwierząt,
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4) zaświadczenie lub decyzję Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Chełmnie w sprawie dopuszczenia
środka
transportu
drogowego
do
użytku
w transporcie zwierząt,
5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
6) dokument potwierdzający własność nieruchomości
lub prawo korzystania z nieruchomości na cele
prowadzonej działalności, o której mowa w ust. 1
pkt 3,
7) umowy zapewniającej odbiór zwłok zwierząt przez
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok
zwierząt,
8) umowa zawarta z właścicielem lub przedsiębiorcą
prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarantująca
przyjmowanie odłowionych zwierząt.
§ 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 specjalistyczne środki i urządzenia
przeznaczone do chwytania i wyłapywania zwierząt,
nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia
ani nie zadające im cierpień,
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na
którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w ust. 1,
4) posiadać samochód przystosowany do przewozu
zwierząt,
5) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów
budowlanych przeznaczonych do prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
6) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób
spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie wymogów weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r.
Nr 158, poz. 1657) a w szczególności;
a) teren na którym ma być zlokalizowane
schronisko dla zwierząt powinien być oddalony
o co najmniej 150 m od terenów zabudowy
mieszkaniowej
i
obiektów
użyteczności
publicznej oraz utwardzony i ogrodzony
w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się
zwierząt na zewnątrz,
b) w obrębie schroniska powinny zostać
wydzielone pomieszczenia do wykonywania
zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
7) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok
martwych zwierząt musi być urządzeniem
przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania
techniczne dla tego typu urządzenia i być objęta
odpowiednim nadzorem technicznym,
8) posiadać przeszkoloną kadrę niezbędną do
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
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w ilości gwarantującej stałe świadczenie usługi,
w tym w szczególności:
a) pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad
zwierzętami winni być przeszkoleni w zakresie
postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie
przepisów o ochronie zwierząt,
9) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku
opiekę weterynaryjną wymaganą obowiązującymi
przepisami,
10) zapewniać odbiór zwłok zwierząt przez podmiot
zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,
11) wykazy zwierząt przebywających w schronisku
muszą być prowadzone na bieżąco i gromadzone
w miejscu przystosowanym do przechowywania
dokumentacji.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, wystawione nie wcześniej niż trzy
miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający własność lub umowa
kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca
posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
3) wykazu posiadanych urządzeń i środków do
wyłapywania zwierząt,
4) zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Chełmnie w sprawie dopuszczenia środka
transportu drogowego do użytku w transporcie
zwierząt,
5) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
6) dokument potwierdzający własność nieruchomości
lub prawo korzystania z nieruchomości na cele
prowadzonej działalności, o którym mowa w ust. 1
pkt 3,
7) umowę zapewniającą odbiór zwłok zwierząt przez
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok
zwierząt,
8) decyzja o warunkach zabudowy na budowę obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robót
budowlanych, a także na zmianę sposobu
użytkowania obiektu budowlanego,
9) oświadczenia, że pracownicy zapewniający nadzór
i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni
w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz
w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.
§ 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) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w ust 1,
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3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny
stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed
dostępem osób postronnych,
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 urządzenia i środki techniczne w ilości
i jakości odpowiedniej do prowadzenia planowanej
działalności spełniające wymagania przepisów
budowlanych,
sanitarnych,
weterynaryjnych
i ochrony środowiska,
9) prowadzić na bieżąco wykazy grzebanych lub
spalanych zwierząt i ich części,
10) posiadać
odpowiednio
wykształconą
oraz
przeszkoloną kadrę obsługującą sprzęt i urządzenia
wykorzystywane
do
prowadzenia
niniejszej
działalności, w tym również w zakresie BHP,
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11) posiadać wydzielone pomieszczenie z urządzeniami
chłodzącymi do tymczasowego przetrzymywania
zwłok zwierząt ich części w przypadku braku
możliwości natychmiastowej utylizacji.
2. Powyższe
wymagania
powinny
zostać
udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub opis z Krajowego Rejestru
Sądowego, wystawione nie wcześniej niż trzy
miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający własność nieruchomości
lub prawo do korzystania z nieruchomości na cele
prowadzonej działalności, o którym mowa w ust. 1
pkt 2
§ 5. Lokalizacja schronisk dla zwierząt oraz
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
musi
spełniać
wymogi
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto
Chełmno oraz przepisów szczególnych.

2396

2397
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UCHWAŁA Nr LIII/297/2010
RADY MIASTA CHEŁMNO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie 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. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 późn. zm.), 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. z 2006 r
Nr 5, poz. 33).
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
oraz
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 85/2008 Burmistrza
Miasta Chełmna z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli lub opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości w formie elektronicznej na stronach
internetowych oraz w formie pisemnej na
ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu
Miasta Chełmna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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załącznik
do uchwały nr LIII/297/2010
Rady Miasta Chełmno
z dnia 26 października 2010 r.
Do uchwały nr LIII/297/2010
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych składa
w Urzędzie Miasta Chełmna wniosek, który powinien
zawierać informacje określone w art. 8 ust. 1, 1a, 2
pkt. 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 póżn. zm), zwanej dalej
„ustawą”.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia
na
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
składa w Urzędzie Miasta Chełmna wniosek, który
powinien zawierać informacje określone w art. 8 ust. 1
i 1a ustawy.
Rozdział 2
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 3. Przedsiębiorca winien spełnić następujące
wymagania dotyczące wyposażenia technicznego pojemniki, kontenery, worki:
1) zagwarantować by pojemniki, kontenery i worki
wyglądały estetycznie oraz były trwale i czytelnie
oznakowane w widocznym miejscu, nazwą
i numerem telefonu przedsiębiorcy;
2) zagwarantować by worki do odpadów zmieszanych
oraz
BIO
były
wykonane
z
tworzywa
o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa
LDPE o grubości min. 0,06 mm;
3) zapewnić pojemniki, kontenery, worki do
selektywnej zbiórki odpadów, oznaczone rodzajem
zbieranych odpadów.
§ 4. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące wyposażenia technicznego –
pojazdy uniwersalne i specjalistyczne:
1) posiadać
tytuł
prawny
do
dysponowania
uniwersalnymi i specjalistycznymi pojazdami,
służącymi do odbierania odpadów;
2) zapewnić
estetyczny
wygląd
pojazdów
wykorzystywanych do świadczenia usług;
3) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów,
w widocznym miejscu, nazwą i numerem telefonu
przedsiębiorcy;
4) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające
posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub
kontenerów;
5) zapewnić
dodatkowe
zabezpieczenie
przed
rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką –
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w przypadku stosowania kontenera otwartego lub
pojazdu skrzyniowego.
§ 5. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące wyposażenia technicznego – baza
transportowa:
1) posiadać bazę transportową spełniającą następujące
wymagania:
a) teren utwardzony i ogrodzony,
b) teren i parkowane pojazdy zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich,
c) wielkość terenu bazy dostosowana do ilości
i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalnych;
2) parkować pojazdy, po zakończonej pracy wyłącznie
na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt. 1;
3) posiadać wyznaczone stanowisko do mycia
i dezynfekcji samochodów i pojemników do
gromadzenia odpadów.
§ 6. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych:
1) zapewnić, by pojazdy, pojemniki, kontenery i worki
były zabezpieczone przed niekontrolowanym
wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich
gromadzenia, przeładunku, a także transportu;
2) utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie
sanitarnym,
porządkowym
i
technicznym,
w przypadku przejęcia przez przedsiębiorcę od
właściciela nieruchomości obowiązku wyposażenia
nieruchomości w pojemniki;
3) teren, po którym następuje przemieszczanie
pojemników, kontenerów i worków w celu ich
opróżnienia,
zanieczyszczony
w
wyniku
wykonywania tej czynności, każdorazowo musi być
pozostawiony w należytym porządku;
4) przedstawić opis stosownej technologii czyszczenia
i odkażania pojemników z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu
sanitarnego, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku,
przy czym nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy
nie udostępniają swoich pojemników właścicielom
nieruchomości;
5) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością
gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu
sanitarnego, nie rzadziej niż raz na 14 dni w okresie
zimowym przy dodatnich temperaturach, a w okresie
letnim codziennie;
6) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób
świadczących usługi, umożliwiający w sposób
jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy;
7) dostarczać odpady wyłącznie w miejsca wskazane
w punktach 8 i 9 oraz § 8, przy czym dotyczy to
wyłącznie przedsiębiorcy nie posiadającego
zezwolenia na zbieranie i odzysk odpadów,
o których mowa w § 7 punkcie 5 i 6;
8) przedłożyć potwierdzenie gotowości przyjęcia
odebranych odpadów przez składowisko odpadów
komunalnych.
9) przedłożyć potwierdzenie gotowości przyjęcia
odpadów
odebranych
selektywnie,
przez
składowisko
odpadów
lub
przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odzysku.
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§ 7. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące zabiegów porządkowych oraz
posiadanych zezwoleń:
1) posiadać wpis w KRS lub w Ewidencji Działalności
Gospodarczej, określający rodzaj działalności wg.
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczony
symbolem 90.02;
2) zapewnić, że działalność objęta zezwoleniem będzie
prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie
wysokiego standardu świadczonych usług, a przede
wszystkim zgodnie z:
a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r, t.j.
z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008),
d) regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, o którym mowa w art. 4 ustawy,
e) Programem Ochrony Środowiska oraz Planem
Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna;
3) posiadać zezwolenie na transport odpadów zgodnie
z art. 28 ustawy o odpadach, w zakresie objętym
wnioskiem;
4) przedłożyć
promesę
zawarcia
umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
odbieranie odpadów (zbieranych selektywnie), przy
czym obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców,
którzy nie są w stanie samodzielnie zrealizować
obowiązku zawartego w art. 8 ust. 2b ustawy;
5) spełniać wymagania określone dla przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na zbieranie odpadów
(art. 28 ustawy o odpadach), przy czym nie dotyczy
to
przedsiębiorców
ograniczających
swoją
działalność jedynie do odbierania odpadów
i przekazywania ich do miejsca odzysku lub
unieszkodliwienia;
6) spełniać wymagania określone dla przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie na odzysk odpadów
(art. 26 ustawy o odpadach), przy czym nie dotyczy
to
przedsiębiorców
ograniczających
swoją
działalność jedynie do odbierania odpadów
i przekazywania ich do miejsca odzysku lub
unieszkodliwienia;
7) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu
budowlanego, lub jego części, na prowadzenie
działalności objętej tym zezwoleniem, w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
8) prowadzić pełną dokumentacje w zakresie działalności
objętej zezwoleniem, a w szczególności: dokumentów
wynikających z aktualnego prawa normującego
gospodarkę odpadami oraz uzyskanych zezwoleń,
dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie
przedsiębiorcy, przy czym jeżeli siedziba
przedsiębiorcy znajduje się poza Chełmnem lub
terenem gmin ościennych, przedsiębiorca zobowiązany
jest dostarczyć dokumentację, w ciągu 7 dni, na
każde żądanie Urzędu Miasta, do osoby wskazanej
przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli;
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9) w celu realizacji przez gminę obowiązku
określonego w art. 3 ust 3 pkt 3 ustawy,
przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać
w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 1 w/w
ustawy, do Burmistrza Miasta Chełmna, następujące
informacje: dane o nieruchomości (ulica,
nr budynku); dane o kliencie (status prawny osoby,
NIP/PESEL/REGON, imię i nazwisko/nazwa, ulica,
nr budynku. nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
dane o umowie (nr umowy, data obowiązywania,
rodzaj odpadów, częstotliwość opróżniania, liczba
i pojemność pojemników oraz liczbę osób objętych
odbiorem odpadów);
10) przekazywać informacje, o których mowa w art. 9a
ust. 2 pkt. 1–4 ustawy do Burmistrza Miasta
Chełmna;
11) przedłożyć
zarządzającemu
Międzygminnym
Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Osnowie
w terminie do 31 marca każdego roku za rok
poprzedni, następujące informacje:
a) ilość i rodzaje odpadów kierowanych do składowania
z podziałem na pochodzenie odpadu (gminę)
b) ilość i rodzaje odpadów zebranych selektywnie,
przekazywanych na składowisko w Osnowie
z podziałem na pochodzenie odpadu (gminę)
c) uzyskanego poziomu ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji w stosunku
do 1995 roku,
d) uzyskanego poziomu odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
12) zawierać umowy z właścicielami nieruchomości na
świadczenie usług objętych zezwoleniem w taki
sposób, by było możliwe uzyskanie informacji,
o których mowa w punkcie 9;
13) w celu określenia w umowie wielkości pojemnika
oraz jego lokalizacji, przedsiębiorca powinien
uzyskać od właściciela nieruchomości pisemne
oświadczenie, zawierające:
a) liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
b) informację
o
zawartych
umowach
na
udostępnienie pojemników dzierżawcom lokali
lub innym właścicielom nieruchomości,
c) powierzchnię:
pomieszczeń
sklepowych,
biurowych i socjalnych dla prowadzenia
działalności handlowej z podziałem na branżę
spożywczą i nie spożywczą,
d) ilość miejsc konsumpcyjnych dla prowadzonej
działalności gastronomicznej,
e) ilość altan lub domków letniskowych,
z wyszczególnieniem okresu i liczbą osób
przebywających,
f) oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki
odpadów: w zbiorczych pojemnikach sieci
miejskiej, w ramach oferty tej firmy lub innych
firm,
g) informacje o prowadzeniu przydomowego
kompostowania z podaniem rocznej ilości
odpadów kierowanych do kompostowania,
h) wskazanie miejsca ustawienia pojemników na
terenie nieruchomości lub zgodę zarządcy
gruntu, na którym maja być ustawione
pojemniki, w przypadku, gdy właściciel tego
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gruntu nie jest stroną umowy na odbieranie
odpadów,
14) ustalając cenę za odbiór odpadów zmieszanych, brać
pod uwagę to, że cena ta musi obejmować również
odbiór wszystkich selektywnie zebranych przez
właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,
z wyłączeniem odpadów pochodzących z remontów
oraz odpadów wielkogabarytowych;
15) osiągać wskazany w gminnym Planie Gospodarki
Odpadami i wyszczególniony w zezwoleniu, poziom
odzysku odpadów ulegających biodegradacji (art. 9
ust.1a pkt 3 w/w ustawy);
16) czas prowadzenia działalności objętej zezwoleniem
na odbieranie odpadów nie może być dłuższy, niż
najkrótszy okres, na jaki przedsiębiorca posiada
zezwolenia lub umowy, o których mowa w punktach
3-7 oraz § 6 pkt 8 i 9, istotne do prowadzenia
działalności.
§ 8. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych zmieszanych są najbliżej
położone składowiska odpadów komunalnych.
Rozdział 3
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 9. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące wyposażenia technicznego –
pojazdy specjalistyczne:
1) posiadać
tytuł
prawny
do
dysponowania
specjalistycznymi
pojazdami,
służącymi
do
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
2) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być
wykonane usługi 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) zapewnić
estetyczny
wygląd
pojazdów
wykorzystywanych do świadczenia usług;
4) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów,
w widocznym miejscu, nazwą i numerem telefonu
przedsiębiorcy.
§ 10. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące wyposażenia technicznego-baza
transportowa:
1) posiadać bazę transportową spełniającą następujące
wymagania:
a) teren utwardzony i ogrodzony,
b) teren i parkowane pojazdy zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich,
c) wielkość terenu bazy dostosowana do ilości
i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalnych;
2) parkować pojazdy, po zakończonej pracy wyłącznie
na terenie bazy transportowej, o której mowa
w punktach 1 i 2.
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3) w celu realizacji przez gminę obowiązku
określonego w art. 3 ust 3. pkt 1 i 2 ustawy,
przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać
w terminie, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy,
następujące informacje: dane o nieruchomości
(ulica, nr bud.); dane o kliencie (status prawny
osoby, NIP/PESEL/REGON, imię nazwisko/nazwa,
ulica, nr bud., nr lokalu, kod pocztowy,
miejscowość); dane o umowie (nr umowy, data
obowiązywania, częstotliwość opróżniania, liczba
i pojemność zbiorników).
§ 11. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych:
1) zagwarantować
by
pojazdy
asenizacyjne
wykorzystywane do odbioru nieczystości ciekłych
były opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych
wskazanych
w
punkcie
6,
tzn.
bez
przepompowywania
nieczystości
do
innych
pojazdów lub zbiorników;
2) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.
Nr 193, poz. 1617);
3) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostaniem
się na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych
podczas ich odbierania i transportu;
4) odkażać części spustowe zbiornika po jego
każdorazowym opróżnieniu na stacji zlewnej;
5) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi
był czysty, estetyczny, umożliwiający w sposób
jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy;
6) przedłożyć potwierdzenie gotowości przyjęcia
nieczystości ciekłych przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie.
§ 12. Przedsiębiorca winien spełniać następujące
wymagania dotyczące zabiegów porządkowych:
1) posiadać wpis w KRS lub w Ewidencji Działalności
Gospodarczej, określający rodzaj działalności wg
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oznaczony
symbolem 90.01;
2) zapewnić, że działalność objęta zezwoleniem będzie
prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie
wysokiego standardu świadczonych usług, a przede
wszystkim zgodnie z:
a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r t.j.
z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),
c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008),
d) regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, o którym mowa w art. 4 ustawy,
e) Programem Ochrony Środowiska i Planem
Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmna;
3) zawierać umowy z właścicielami nieruchomości na
świadczenie usługi objętych zezwoleniem w taki
sposób, by było możliwe uzyskanie informacji,
o których mowa w punkcie 5;
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4) w celu określenia w umowie na świadczenie usługi,
ilości
wytwarzanych
nieczystości
ciekłych,
przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania od
właściciela nieruchomości pisemnego oświadczenia,
zawierającego:
a) średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości,
b) pojemność zbiornika bezodpływowego,
c) informacje o zawartych umowach na udostępnienie
zbiornika na nieczystości dzierżawcom lokali lub
innym właścicielom nieruchomości;
2397

2398
2398

UCHWAŁA Nr LIII/306/2010
RADY MIASTA CHEŁMNO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się, 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 - 0,71 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 - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,99 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 6,56 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (dla celów
amortyzacji) w zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
wykorzystywane na potrzeby cmentarzy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Waldemar Piotrowski
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UCHWAŁA Nr LVIII/86/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 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 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1
i ust. 3 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) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy - miasto
Grudziądz:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,72 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,94 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,24 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,16 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,39 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,02 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 6,73 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej, z wyjątkiem:

budynków
gospodarczych
towarzyszących
budynkom mieszkalnym niepodpiwniczonym,
służących do przechowywania opału - 0,60 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
-

§ 2. Podatek jest płatny w kasie Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu lub na rachunek budżetu miasta.
§ 3. Wykonanie
Prezydentowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVII/89/09 Rady
Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 132, poz. 2356).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr LVIII/87/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych.
od nieruchomości powstał do dnia 1 stycznia 2006 roku
włącznie.

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 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3
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) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2 do
35 m2 włącznie oraz wysokości do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach płaskich, położone na
terenie
rodzinnych
ogrodów
działkowych,
posiadających do 2006 r. status „ogrodów
podmiejskich” nadany właściwymi uchwałami Krajowej
Rady Polskiego Związku Działkowców, z wyjątkiem
zajętych na działalność gospodarczą.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje
budynki, od których obowiązek podatkowy w podatku
2400

2401
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UCHWAŁA Nr LVIII/88/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
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 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 13 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), art. 6a ust. 11 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. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXII/133/08 Rady Miejskiej
Grudziądza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
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podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 8,
poz. 165 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) załącznik nr 4 „Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B) otrzymuje
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 8 „Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B)
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) załącznik nr 12 „Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym” (ZL-1/B) otrzymuje brzmienie
jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka

Poz. 2401
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Poz. 2402,2403

2402
2402

UCHWAŁA Nr LVIII/91/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Grudziądza.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku 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 i Nr 210 poz. 2135,
z 2005 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 22 poz. 120,
Nr 19 poz. 100 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28
poz. 146) uchwala się, co następuje:

powierza

się

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

§ 1. W Uchwale Nr LIX/65/06 Rady Miejskiej
Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Grudziądza (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 131
poz. 1960) uchyla się § 2 pkt 4.
2402

2403
2403

UCHWAŁA Nr LVIII/98/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę - miasto Grudziądz.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Gmina - miasto Grudziądz wspiera sport
tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające
rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu życia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Grudziądza.
§ 2.1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej
działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za
osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej
gminy-miasto Grudziądz.

§ 3.1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby
sportowe działające na terenie gminy-miasto Grudziądz,
w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa
handlowego, niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności
sportowej może otrzymać klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Miejskim przy realizacji zadań publicznych
z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Grudziądza;
3) promuje wizerunek Grudziądza jako miasta
stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.
3. Kwota dofinansowania ze strony gminy- miasto
Grudziądz nie może przekroczyć 60% całkowitych
kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
4. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych
rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 4.1. Prezydent Grudziądza ogłasza otwarty
konkurs ofert wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
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3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu
wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze
środków gminy -miasto Grudziądz składa się
w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w wydziale
właściwym ds. sportu.
4. W
postępowaniu
konkursowym
mają
odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.:
oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania
określone w przepisach wykonawczych do ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).
§ 5. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa
powołana przez Prezydenta Grudziądza w składzie co
najmniej 3 osobowym.
§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji
na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia
w szczególności:
1) znaczenie zadania dla gminy-miasto Grudziądz;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym
w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych
na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi
dotowanemu
w
okresie
poprzednim
z uwzględnieniem w szczególności jakości
i terminowości rozliczania dotacji.
§ 7.1. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi
Grudziądza swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty
dokonuje Prezydent Grudziądza.
§ 8. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 9. Wyniki
konkursu
zamieszczane
są
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
§ 10. Oferenci przyjmując dotacje zobowiązują się
do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie.
§ 11.1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na
czas realizacji zadania lub na czas określony, nie
dłuższy niż jeden rok.

– 9514 –

Poz. 2403

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna
zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania
dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających
rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie
podmiotu
do
prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
środków finansowych otrzymanych na realizację
zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji
umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod
względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 13. Dotację na realizację zadania przekazuje się na
rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych
w umowie.
§ 14.1. Podmiot, który otrzymał dotację jest
zobowiązany
do
sporządzenia
sprawozdania
z wykonania zadania określonego w umowie w terminie
30 dni po upływie terminu, na który umowa została
zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) informację o przebiegu realizacji zadania,
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty,
c) inne istotne informacje dot. realizacji zadania,
d) zestawienie
kserokopii
dokumentów,
faktur
(rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
§ 15. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania
tylko
części
przekazanej
dotacji,
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.
§ 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas
przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
liczonych od dnia przekazania dotacji podmiotowi
dotowanemu.
§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub
nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania
umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
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§ 18. Traci moc uchwała nr XLIX/123/09 Rady
Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy
miasto Grudziądz (Dz. Urz. Województwa KujawskoPomorskiego Nr 30, poz. 359).
§ 19. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

Poz. 2403,2404

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka

się

2403

2404
2404

UCHWAŁA Nr LVIII/102/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową.
Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb
przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową
w
międzynarodowym
lub
krajowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium
sportowego lub nagrody, zwaną dalej podstawą, stanowi
kwota przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał,
w którym przyznawane jest stypendium sportowe lub
nagroda, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w formie komunikatu, w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153
poz. 1227 z późn. zm.).
Rozdział 2
Stypendium sportowe
§ 3. Ustanawia
się
stypendium
sportowe
finansowane z budżetu gminy-miasto Grudziądz,
przeznaczone
dla
szczególnie
uzdolnionych
zawodników zamieszkałych na terenie gminy-miasta
Grudziądz, zrzeszonych w klubach sportowych
mających siedzibę i działających na terenie gminymiasta Grudziądz lub niezrzeszonych w klubie
sportowym, uprawiających sport i osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.
§ 4. Stypendium
sportowe,
zwane
dalej
stypendium, ma charakter pomocy indywidualnej

i może być przyznane zawodnikom spełniającym
warunki ustalone w niniejszej uchwale.
§ 5. Stypendium może otrzymać zawodnik, który
łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny
dokument uprawniający do udziału w zawodach
sportowych;
2) w roku przyznania stypendium lub w roku
poprzednim
uzyskał
co
najmniej
jeden
z
następujących
wyników
sportowych
w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych:
a) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach
świata,
b) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach
Europy,
c) zajął co najmniej 3 miejsce w Pucharze Świata
lub Pucharze Europy,
d) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach
Polski,
e) jest zawodnikiem klubu sportowego, którego
I zespół w grach zespołowych brał udział
w rozgrywkach szczebla centralnego,
3) nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna
przewidziana w statucie danego związku sportowego
lub przez władze klubu sportowego, którego jest
członkiem.
§ 6. Stypendium przyznaje i pozbawia go Prezydent
Grudziądza:
1) na wniosek klubu sportowego zrzeszającego
zawodnika;
2) na wniosek komisji Rady Miejskiej Grudziądza
właściwej ds. sportu;
3) z własnej inicjatywy
po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów
sportowych, powołanej przez Prezydenta Grudziądza.
§ 7.1. Wniosek o stypendium powinien zawierać
w szczególności:
1) dane osobowe zawodnika;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika
do klubu sportowego;
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3) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia;
4) opis osiągnięć sportowych zawodnika;
5) program szkolenia.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określa
załącznik nr 1 do uchwały.
3. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek
posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 3 dni.
Niedotrzymanie tego terminu spowoduje zwrot wniosku
bez rozpatrzenia.
4. Wnioski należy składać w wydziale Urzędu
Miejskiego w Grudziądzu właściwym ds. sportu do dnia
31 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok
następny.
5. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem
stypendiów zapewnia wydział właściwy ds. sportu.
§ 8.1. Stypendium przyznaje się na czas określony,
nie dłuższy niż rok kalendarzowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przyznane stypendium
wypłacane jest co miesiąc „z góry” w terminie do
15-ego dnia miesiąca.
3. Stypendium za miesiąc styczeń wypłacane jest
„z dołu” do dnia 15 lutego.
§ 9. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest
zobowiązany do:
1) przedstawienia na wniosek Prezydenta Grudziądza
bieżących wyników z realizacji szkolenia sportowego;
2) informowania Prezydenta Grudziądza o okolicznościach,
o których mowa w § 10 najpóźniej w terminie 7 dni
od ich wystąpienia;
3) promowania miasta Grudziądza.
§ 10. Prezydent Grudziądza pozbawia zawodnika
stypendium na wniosek klubu sportowego, komisji
Rady Miejskiej Grudziądza właściwej ds. sportu lub
z własnej inicjatywy, jeżeli:
1) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego;
2) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna
przewidziana w statucie danego związku sportowego
lub przez władze klubu sportowego, którego jest
członkiem;
3) zawodnik zmienił przynależność klubową stając się
zawodnikiem reprezentującym klub sportowy
mający siedzibę poza miastem Grudziądz;
4) zawodnik zachował się nagannie naruszając zasady
współżycia społecznego lub ogólnie przyjęte normy
obyczajowe;
5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną
orzeczeniem lekarskim.
§ 11.1. Wysokość stypendium nie może przekroczyć
miesięcznie 50% podstawy, o której mowa w § 2
niniejszej uchwały.
2. O podziale środków finansowych przeznaczonych
na stypendia decyduje Prezydent Grudziądza.
§ 12. Wykaz
zawodników
oraz
wysokość
przyznanych stypendiów podaje się do publicznej
wiadomości.
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Rozdział 3
Wyróżnienia i nagrody
§ 13.1. Wyróżnieniami są w szczególności: statuetki,
puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne.
2. Wyróżnienia przyznaje Prezydent Grudziądza.
§ 14.1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane
zawodnikom w kategorii młodzieżowej i kategorii
seniorów zrzeszonym w klubach sportowych mających
siedzibę i działających na terenie gminy-miasto
Grudziądz, niezrzeszonym w klubach sportowych oraz
trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej.
2. Wysokość
nagrody
określa
Prezydent
Grudziądza.
§ 15. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane
zawodnikom, którzy:
1) ustanowili rekord świata, Europy lub Polski;
2) zajęli:
a) co najmniej 8 miejsce w igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
b) co najmniej 3 miejsce w igrzyskach
paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich
głuchych,
c) co najmniej 3 miejsce na uniwersjadzie,
w akademickich mistrzostwach świata, Pucharze
Świata lub Pucharze Europy,
d) co najmniej 3 miejsce w Mistrzostwach Polski;
3) godnie reprezentują gminę-miasto Grudziądz.
§ 16.1. Nagroda pieniężna dla zawodnika za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
może być przyznana w wysokości do 5-krotności
podstawy, o której mowa w § 2 uchwały.
2. Wartość
nagrody
rzeczowej
przyznanej
zawodnikowi nie może przekraczać kwoty określonej
w ust. 1.
3. Trenerom lub działaczom wyróżniającym się
osiągnięciami w działalności sportowej, może być
przyznana nagroda w wysokości do 5 – krotności
podstawy.
§ 17. W przypadku osiągnięcia przez zawodników
w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników
sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 15,
przyznaje się jedną nagrodę lub wyróżnienie za
najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym
roku.
§ 18. Zawodnikom sportowych gier zespołowych
przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu
w wysokości do 50% nagrody indywidualnej,
pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny.
§ 19.1. Prezydent Grudziądza przyznaje wyróżnienia
i nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom
wyróżniającym się w działalności sportowej, o których
mowa w niniejszej uchwale z własnej inicjatywy, na
wniosek komisji Rady Miejskiej Grudziądza właściwej
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ds. sportu lub na pisemny wniosek klubu sportowego,
którego siedzibą jest miasto Grudziądz.
2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody
składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki
wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika,
a w przypadku wyników osiągniętych w ostatnim roku
kalendarzowym – do 30 marca roku następnego.
3. Wnioski, wg wzorów stanowiących załączniki
nr 2 i 3 do niniejszej uchwały należy składać
w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w wydziale
właściwym ds. sportu.
§ 20.1. Właściwy wydział ds. sportu dokonuje
weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów
określonych w niniejszej uchwale i następnie
przedkłada wniosek Prezydentowi Grudziądza w celu
podjęcia decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień.
2. Prezydent Grudziądza podejmuje ostateczną
decyzję
o
podziale
środków
finansowych
przeznaczonych na wyróżnienia i nagrody.
§ 21. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na wypłatę stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień będzie corocznie ustalana
przez Radę Miejską Grudziądza w uchwale budżetowej
gminy-miasto Grudziądz.
§ 22. Wykonanie
uchwały
Prezydentowi Grudziądza.

powierza

się

§ 23. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej
Grudziądza:
1) Nr XLVIII/181/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr 7, poz. 79);
2) Nr XIX/174/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym oraz szczegółowych zasad trybu ich
przyznawania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 31,
poz. 422).
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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UCHWAŁA Nr XLV/293/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej i nadania statutu.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10, art.18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 133,
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 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), art. 9 ust.1, art. 11, art.13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co
następuje:

załącznik
do uchwały nr XLV/293/2010
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 października 2010 r.
Statut
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej, zwany w dalej Ośrodkiem jest
samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość
prawną.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Dąbrowie
Biskupiej przy ul. Długiej 48.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.),
3) aktu o utworzeniu Ośrodka i niniejszego statutu.

§ 3. Przedmiotem
działania
Ośrodka
jest
zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa
poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin
kultury oraz organizowanie i popularyzacja kultury
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

§ 3.1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Dąbrowa
Biskupia.
2. Terenem działania Ośrodka jest terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
ze
szczególnym
uwzględnieniem Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Nadaje się Ośrodkowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Siedziba Ośrodka mieści się w Dąbrowie
Biskupiej przy ulicy Długiej 48.
2. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną,
zawierającą w swej treści nazwę „Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej” oraz
adres.

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej zwaną dalej Ośrodkiem.

statut

stanowiący

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

Rozdział 2
Zakres działalności Ośrodka
§ 5. Przedmiotem
działania
Ośrodka
jest
zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa
poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin
kultury oraz organizowanie i popularyzacja kultury
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
§ 6. Do podstawowego zakresu działalności
Ośrodka należy w szczególności:
1) pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji,
2) podtrzymywanie
i
kultywowanie
tradycji
kulturowych, gminnych i regionalnych.
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3) prowadzenie działalności promocyjnej i relkamowej
w zakresie działania Ośrodka
4) rozpoznawanie,
rozbudzanie
i
rozwijanie
zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz
zainteresowań wiedzą i sztuką,
6) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
7) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i
udostępnianie dóbr kultury,
8) organizowanie wystaw,
9) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
10) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
11) organizowanie
i
prowadzenie
działalności
w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki,
12) zarządzanie obiektami i urządzeniami będącymi we
władaniu Ośrodka,
13) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
14) tworzenie
i
upowszechnianie
scenicznych
programów artystycznych,
15) popularyzacja
walorów
rekreacji
ruchowej
i turystyki,
16) organizowanie
zajęć,
zawodów
i
imprez
rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych,
17) organizowanie form działalności kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej w ścisłej współpracy
z
placówkami
oświatowymi,
organizacjami
społecznymi, sportowymi, kombatanckimi, a także
z kościołami,
18) współpraca z innymi ośrodkami kultury oraz
instytucjami upowszechniania kultury,
19) inne działania w zakresie upowszechniania kultury,
sportu i rekreacji wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego.
§ 7. Ośrodek
może
prowadzić
działalność
gospodarczą w oparciu o posiadany majątek, z której
przychody przeznaczone są na realizację celów
statutowych i pokrywanie działalności bieżącej,
w szczególności polegającej na:
1) wynajmowaniu lub wydzierżawianiu pomieszczeń
i gruntów na cele kulturalno, rekreacyjne, sportowe,
turystyczne, handlowe, gastronomiczne,
2) prowadzeniu gastronomii i handlu,
3) doradztwie
w
dziedzinach
związanych
z działalnością statutową,
4) działalności wydawniczej.
Rozdział 3
Organizacja Ośrodka
§ 8.1. Organem zarządzającym Ośrodkiem jest
Dyrektor.
2. Dyrektor
kieruje
działalnością
Ośrodka
i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników
Ośrodka i wykonuje wobec nich czynności z zakresu
prawa pracy.
4. Organizacje wewnętrzną Ośrodka określa
regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
2405
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§ 9.1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt
Gminy Dąbrowa Biskupia zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Wójt
Gminy
Dąbrowa
Biskupia
jest
zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka
i wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa
pracy.
§ 10. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka
należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,
2) zarządzanie majątkiem Ośrodka i majątkiem
powierzonym przez Organizatora,
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
4) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego
planu finansowego,
5) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
6) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na
realizację zadań objętych mecenatem państwa i na
dofinansowanie bieżących zadań,
7) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń
służbowych.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 11. Ośrodek
gospodaruje
samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując
się efektywnością ich wykorzystania.
§ 12.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na
zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu
o roczny plan działalności.
2. Plan działalności Ośrodka ustala Dyrektor,
uwzględniając wysokość rocznej dotacji Organizatora.
3. Dyrektor przedkłada Organizatorowi półroczne
w danym roku kalendarzowym i roczne w poprzednim
roku kalendarzowym sprawozdanie z wykonania planu
finansowego i z działalności Ośrodka.
§ 13.1. Ośrodek otrzymuje z budżetu Organizatora
corocznie dotacje na swoją działalność.
2. Ośrodek może uzyskać środki finansowe z:
1) dotacji budżetu państwa,
2) wpływów ze swoich składników majątku,
3) spadków, zapisów i darowizn,
4) innych źródeł.
§ 14.1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje
Organizator, który kontroluje i ocenia realizację zadań
statutowych i gospodarkę finansową Ośrodka.
Rozdział 5
Przepis końcowy
§ 15. Zmiany statutu dokonywane są w trybie
właściwym dla jego nadania.
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UCHWAŁA Nr XLV/305/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,32 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 16,00 zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 7,30 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,14 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,40 zł,
3) od budowli od ich wartości: 2%

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675/ 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, Nr 96,
poz. 620/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Dąbrowa Biskupia:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,59 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,00 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,09 zł,
2) od budynków lub ich części:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/214/2009 Rady
Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009 r.
w
sprawie
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska

2406

2407
2407

UCHWAŁA Nr XLV/306/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Dąbrowa Biskupia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111,

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 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675/, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620/ uchwala, się co
następuje:
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§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego
na 2011 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS
z kwoty 37,64 złotych do kwoty 31,00 złotych za 1 dt.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska
2407
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UCHWAŁA Nr XLV/307/2010
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180.
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157, 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675/, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
miej niż
1

2

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620/
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 564,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie – 888,00z zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1044,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

2 460,00 zł
2 472,00 zł
2 508,00 zł
2 544,00 zł

2 496,00 zł
2 520,00 zł
2 700,00 zł
2 760,00 zł

Trzy osie
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

2 484,00 zł
2 508,00 zł
2 532,00 zł
2 556,00 zł
2 568,00 zł
2 580,00 zł

2 592,00 zł
2 616,00 zł
2 628,00 zł
2 640,00 zł
2 652,00 zł
2 688,00 zł

Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

2 544,00 zł
2 568,00 zł
2 616,00 zł
2 628,00 zł
2 640,00 zł

2 712,00 zł
2 736,00 zł
2 760,00 zł
2 784,00 zł
2 796,00 zł
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3) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1656,00 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
40

4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka podatku (w złotych)

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2

3

4

18
25
31

2 040,00 zł
2 076,00 zł
2 112,00 zł
2 196,00 zł

2 088,00 zł
2 100,00 zł
2 184,00 zł
2 208,00 zł

40

2 208,00 zł
2 748,00 zł

2 208,00 zł
2 844,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika
podatku rolnego - 600,00 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

Poz. 2408

6) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej równą lub wyższą niż 12 ton zespołu
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego:
Stawka podatku (w złotych)

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

2

3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

18
25

624,00 zł
648,00 zł
660,00 zł

660,00 zł
684,00 zł
708,00 zł

28
33
38

756,00 zł
792,00 zł
804,00 zł
1 080,00 zł

780,00 zł
804,00 zł
1 260,00 zł
1 596,00 zł

38

1 020,00 zł
1 140,00 zł

1 044,00 zł
1 380,00 zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 1536,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1572,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady
Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
2408

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosława Kozińska
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UCHWAŁA Nr XLII/245/2010
RADY GMINY KĘSOWO
z dnia 28 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr VI/30/2007 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 ust. l i art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

-

§ 1. W Uchwale Nr VI/30/2007 Rady Gminy
w Kęsowie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania Straży Gminnej dodaje się § 2a o treści:
„§ 2a. Ustala się, że do zakresu zadań Straży Gminnej
w Kęsowie należy poza zadaniami określonymi
w art. 11 ust. 1 ustawy o strażach gminnych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)
w szczególności również:
- kontrola prawidłowości oznakowania ulic w tym
znaków drogowych, oświetlenia ulic i posesji,
- wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania
skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad
pracą
przedsiębiorstw
komunalnych
innych
jednostek,
właścicieli
i
administratorów
nieruchomości oraz dozorców w przedmiocie
usuwania śniegu z chodników i jezdni oraz
przeciwdziałania gołoledzi,
- wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku
publicznego w ramach sprawowanej kontroli ruchu

-

drogowego poprzez żądanie od właściciela lub
posiadacza pojazdu, którym popełniono na terenie
gminy wykroczenie ujawnione i zarejestrowane za
pomocą urządzenia rejestrującego, wskazania komu
powierzył pojazd do kierowania lub używania
w oznaczonym czasie,
reagowanie na nieodpowiednie zachowanie się osób
stosując upomnienia, pouczenia oraz przewidziane
prawem środki represji i przymusu bezpośredniego,
dokonywanie kontroli ulic, placów, parków, lokali
użytkowych, otoczenia zakładów pracy, obiektów
użyteczności publicznej i posesji prywatnych
w zakresie utrzymania porządku, czystości
i estetyki.

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

2409
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UCHWAŁA Nr XLII/249/2010
RADY GMINY KĘSOWO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru
podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. 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 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 8,
poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6
b 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, Nr 237, poz. 1655

oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniżyć
cenę
skupu żyta określoną
Komunikatem
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa do
obliczania podatku rolnego.
§ 2. Cena skupu żyta służąca do wymiaru podatku
rolnego na 2011 r. na terenie gminy Kęsowo wynosi:
34,00 zł za 1 q.
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§ 3. Zarządza się pobór w drodze inkasa i określa
się sołtysów poszczególnych sołectw jako inkasentów.
Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała
Rady Gminy w Kęsowie nr V/27/2007 z 8 lutego 2007 r.

Poz. 2410,2411

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Damian Kożuch

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
2410

2411
2411

UCHWAŁA Nr XLII/250/2010
RADY GMINY KĘSOWO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w 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, 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
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7
ust. 3 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 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz. 755) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł,
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 15,50 zł,
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 8,80 zł,
d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,30 zł,
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł,
f) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
pozostałych związanych trwale z gruntem (budynki
gospodarcze, szopy, stodoły, chlewy, garaże
wolnostojące) - 3,70 zł,

g) od wartości budowli - 2%.
2. Określa się wysokość stawek podatku od
gruntów, a w szczególności:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji - gruntów
i budynków - 0,65 zł,
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 3,70 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,13 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
obiekty związane z działalnością kulturalną, sportową,
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, usług zdrowotnych i opieki społecznej.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
w drodze inkasa i określa się sołtysów poszczególnych
sołectw jako inkasentów. Wysokość wynagrodzenia za
inkaso określa uchwała Rady Gminy w Kęsowie
nr V/27/2007 z 8 lutego 2007 r.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Kęsowie
nr XXXIII/192/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień
w podatku od nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Damian Kożuch
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);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
2411

2412
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UCHWAŁA Nr XL/309/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
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; 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; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; Dz.U. 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 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 1146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 18a i art. 19 pkt. 1 lit a 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; M.P.
z 2010 r. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 40% zainkasowanej i terminowo
wpłaconej kwoty na rachunek bankowy Gminy
Dąbrowa Chełmińska.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w następujących kwotach:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki,
wózka ręcznego itp. od osoby - 3,50 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 21,20 zł
3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 34,10 zł
4) handel zwierzętami - 12,90 zł
5) handel ze straganów, stołów, namiotów itp. od
powierzchni zajętej:
a) do 6 m² - 12,90 zł
b) od 6 m² do 10 m² - 23,40 zł
c) od 10 m² do 15 m² - 35,30 zł
d) powyżej 15 m² - 48,20 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej handel
warzywami, owocami i nabiałem prowadzony przez
mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3.1. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.
2. Na inkasenta wyznacza się Panią Krystynę
Kuligowską.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała XXVIII/224/09 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października
2009 roku w sprawie: wysokości stawek opłaty
targowej i sposobu jej poboru (Dz.Urz. Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z 2009 r. Nr 125, poz. 2101).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane 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; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 182
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UCHWAŁA Nr XL/310/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.
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; Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 1146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 18a
i art. 19 pkt.1 lit f 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; M.P. z 2010 r. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:

a) bezpośrednio na rachunek Gminy Dąbrowa
Chełmińska lub,
b) w drodze inkasa za pośrednictwem inkasentów.

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na
terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska Nr XXVIII/225/09 z dnia 30 października
2009 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania
psów (Dz. Urz. Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z 2009 r. Nr 125, poz. 2102).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 2. Wysokość opłaty od posiadania psów wynosi:
a) od pierwszego psa - 26,00 zł
b) od każdego następnego - 44,00 zł

1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane 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; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

§ 3. Opłatę pobiera się w wysokości połowy
określonej w § 2, jeżeli obowiązek podatkowy powstał
po dniu 1 lipca danego roku.
§ 4. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do dnia
30 kwietnia lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia
w posiadanie psa.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty wymienionej w § 1
w następujący sposób:
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UCHWAŁA Nr XL/311/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, 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. 1146, Nr 106, poz. 675) i art.5 ust.1 oraz art.7
ust. 3 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; M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755)
uchwala się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 182

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,68 zł od 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 – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,34 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,25 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 6,99 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, grunty oraz budowle zajęte
na potrzeby działalności w zakresie:
a) opieki społecznej,
b) kultury i sportu,
c) gospodarki komunalnej,
d) ochrony przeciwpożarowej;
2) powierzchnię powyżej 15 m2 w budynkach
gospodarczych
stanowiących
własność
(współwłasność) rencistów i emerytów, którzy
przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za
świadczenia
uregulowane
w
ustawie
o ubezpieczeniu społecznym lub renty strukturalne;
3) powierzchnię powyżej 15 m2 w budynkach
gospodarczych
stanowiących
własność
(współwłasność) rencistów i emerytów, którzy przed
nabyciem prawa do świadczenia prowadzili
działalność gospodarczą w tych budynkach;
4) nieruchomości lub ich części oraz budowle związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej po
spełnieniu warunków określonych w uchwale Rady
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Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V/26/07 z dnia
23 lutego 2007 r. w sprawie określenia warunków
udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców
w zakresie zwolnieni w podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 35,
poz. 526; z 2009 Nr 24, poz. 466).
2. Zwolnienia, których mowa w ust.1 nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/226/09 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 października
2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień w tym podatku. (Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 125,
poz. 2103).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane 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; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 182
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UCHWAŁA Nr XL/312/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 744 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 996 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1200 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia
według
stawek
określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 996 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1200 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1596 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach lokalnych, 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) - 384 zł;
6) od przeczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton według stawek określonych
w złączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 708 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2004 zł.
§ 2. Stawki podatku wymienione w § 1 niniejszej
Uchwały dotyczą pojazdów bez względu na rok
produkcji i wpływ na środowisko.
§ 3. Zwalnia się z podatku środki transportowe
służące do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXVIII/227/09 z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
oraz zwolnień w tym podatku (Dziennik Urzędowy
Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 128, poz. 2211).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane 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; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 182
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załącznik nr 1
do uchwały nr XL/312/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmiaka
z dnia 29 października 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

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

Mniej niż

Dwie osie
12
15
Trzy osie
12
25
Cztery osie i więcej
12
25
29

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

15

1308
1428

2184
2304

25

1596
1752

2460
2604

25
29

1752
2016
2256

2604
2772
2832

załącznik nr 2
do uchwały nr XL/312/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmiaka
z dnia 29 października 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Dwie osie
12
25
31
Trzy osie
12
40

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

25
31

1764
2016
2196

2196
2196
2196

40

2196
2532

2196
2832

Mniej niż
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załącznik nr 3
do uchwały nr XL/312/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmiaka
z dnia 29 października 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
Naczepa + pojazd silnikowy
Przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Jedna oś
12
Dwie osie
12
33
38
Trzy osie
12
38

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

Inne systemy
zawieszenia osi

408

720

33
38

768
1320
1476

1056
1548
2160

38

1416
1476

1740
1944

Mniej niż

2415

2416
2416

UCHWAŁA Nr XL/317/10
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 29 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
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 ze zmianami) oraz art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/154/05 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze
socjalnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 59,
poz. 1142; z 2006 r. Nr 132, poz. 1985; z 2008 r.
Nr 106, poz. 1694 i z 2009 r. Nr 101, poz. 1684)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,§ 5.3 Wysokość
miesięcznego stypendium szkolnego wynosi 80%
kwoty wynikającej z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2006 r. 139, poz. 992 ze zm.).
1) Ustalone w § 5 ust. 3 stypendium podlega
zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Hentrich

– 9540 –
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