DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2010 r.
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Nr 183

UCHWAŁY
nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

9543

nr XXXIV/213/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu w celu przekształcenia w jednostkę
budżetową

9543

nr XXXIV/214/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

9544

nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

9545

nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia
sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji

9546

nr LXXVII/1149/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej

9547

nr LXXVII/1159/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zasad
przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy

9548

nr LXXVII/1160/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

9554

nr LXXVII/1161/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
nadania nazwy trasie drogowej na terenie Bydgoszczy

9557

nr LXXVII/1162/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy

9559

nr LXXVII/1163/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy

9561

nr XXXVII/392/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów
obowiązujących formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości

9563

nr XXXVII/393/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

9572
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nr XXXVII/394/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

9573

nr XXXVII/395/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

9574

nr XXXVII/396/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru
tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

9577

nr XXXIV/280/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

9578

nr XXXIV/281/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na
2011 r.

9582

nr XXXIV/282/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej

9583

2436

–

nr XXXIV/283/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów

9584

2437

–

nr LIII/57/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Mrocza

9584

nr LIII/59/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9585

nr LIII/60/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty

9586

nr LIII/61/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na
terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg

9587

nr LIII/62/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
sprostowania błędu pisarskiego

9588
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nr LIII/63/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
podatku od środków transportowych

9588

2443

–

nr LIII/64/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

9591
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UCHWAŁA Nr XXX/195/10
RADY GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie 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 późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co
następuje:

zarząd
osobom
fizycznym,
prawnym
nieposiadającym osobowości prawnej.

oraz

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

się

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy i Miasta
Izbica Kujawska Nr VIII/51/2003 z dnia 26 listopada
2003 r. oraz uchwała Nr XXIV/133/06 z dnia
26 kwietnia 2006 r.

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki i budowle zajmowane w celu
wykonywania
zadań
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej
i
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego społeczności lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie: ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, kultury i sztuki, wodociągów, kanalizacji,
oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych
i wysypisk - oddanych w najem, dzierżawę lub trwały

Przewodniczący Rady
Zofia Warda
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UCHWAŁA Nr XXXIV/213/10
RADY GMINY OSIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne w Osiu w celu przekształcenia w jednostkę
budżetową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)), art. 16 ust. 1,
3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2))
w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 oraz art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.3))
oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.4)) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się
zakład budżetowy Przedszkole Publiczne w Osiu w celu
przekształcenia go w jednostkę budżetową.
2. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza
się dyrektora przedszkola.
3. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie
inwentaryzacji
wszystkich
aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), ustalenie
stanu środków obrotowych i majątku trwałego

znajdującego się w użytkowaniu zakładu
budżetowego,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg
rachunkowych zakładu budżetowego zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości,
3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia
zakładu budżetowego.
§ 2.1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się
jednostkę budżetową Przedszkole Publiczne w Osiu.
2. Nowo
utworzona
jednostka
budżetowa
zachowuje swoją dotychczasową nazwę.
3. Nowo
utworzona
jednostka
budżetowa
kontynuuje
zadania
zlikwidowanego
zakładu
budżetowego.
4. Z dniem 1 stycznia 2011 r. mienie
zlikwidowanego zakładu budżetowego staje się
mieniem jednostki budżetowej.
5. Z dniem 1 stycznia 2011 r. należności
i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego,
według stanu na dzień zakończenia likwidacji,
przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.
6. Przejęcie następuje na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
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7. Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu
budżetowego jest bilansem otwarcia nowo utworzonej
jednostki budżetowej.
8. Pracownicy
zlikwidowanego
zakładu
budżetowego stają się pracownikami nowo utworzonej
jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe
warunki pracy i płacy.

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

§ 3.1. Przedszkole publiczne jako jednostka
budżetowa prowadzona przez Gminę Osie prowadzi
gospodarkę finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania
nowo utworzonej jednostki budżetowej Przedszkola
Publicznego w Osiu określa jej statut.
3. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Przedszkola
Publicznego w Osiu do dostosowania statutu
przedszkola do postanowień niniejszej uchwały
w terminie do 31 stycznia 2011 r.

1)

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152,
poz. 1020.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685,
Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osie.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/214/10
RADY GMINY OSIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm1)) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się na terenie Gminy Osie średnią cenę
skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania
podatku rolnego, określoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 37,64 zł za q
do kwoty 30,00 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osie.

2419

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
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. 10
2)
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 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, poz. 146 i Nr 106, poz. 675
1)
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UCHWAŁA Nr XXXIV/218/10
RADY GMINY OSIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego 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 późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 1, art. 6
ust. 12 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
na terenie gminy Osie w następujących wysokościach:
1) 0,44 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części,
2) 14,50 zł. 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
3) 7,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym,
4) 3,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
5) 3,25 zł od 1 m2 powierzchni innych budynków nie
związanych z działalnością rolniczą i leśną
/np. garaże samochodów osobowych, szopki,
komórki, itp./,
6) 6,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
letniskowych lub ich części,
7) od budowli:
a) wykorzystywanych
do
zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich
wartości
b) pozostałych – 2% ich wartości
8) 0,52 zł. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
9) od gruntów:
a) a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,80 zł. od
1 ha powierzchni,
b) b) pod budynkami, podwórkami, wjazdami, itp. –
0,07 zł. od 1 m2 powierzchni,
c) c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe
lub użytkowanych na te cele – 0,12 zł. od 1 m2
powierzchni.

2420

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki, grunty, budowle wykorzystywane w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i zbiorowego gromadzenia
odpadów oraz grunty związane z budowlami,
budynkami, urządzeniami przeznaczonymi na zbiorowe
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa lub wpłaty na
rachunek Urzędu Gminy.
§ 4.1. Na inkasentów podatku od nieruchomości od
osób określonych w § 3 wyznacza się sołtysów
poszczególnych wsi.
2. Za
inkaso
inkasentowi
przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 4% od zainkasowanej
kwoty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/94/08 Rady
Gminy Osie z dnia 28 października 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski
Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 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 orza z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, poz. 146 i Nr 106, poz. 675.
1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9546 –

Poz. 2421

2421
2421

UCHWAŁA Nr XXXIV/221/10
RADY GMINY OSIE
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz.873 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz z Gminną Radą
Działalności Pożytku Publicznego - w przypadku jej
powołania projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
§ 2.1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej
organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
3) projekty aktów normatywnych, w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i projekty aktów normatywnych
dotyczących sfery zadań publicznych, określonych
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Wójt może również z własnej inicjatywy, poddać
pod konsultacje inne akty prawne, w tym
w szczególności o charakterze strategiczno –
programowym, które odnoszą się do działalności
organizacji i podmiotów.
§ 3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 4.1. Informację o podejmowanych konsultacjach
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy Osie oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiu.
2. W
zależności
od
potrzeb
ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone
w prasie lokalnej.
§ 5.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno określać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,

czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
formę konsultacji,
zasięg terytorialny konsultacji,
adres strony internetowej, na której zamieszczono
projekt dokumentu;
2. Informacja
o
rozpoczęciu
konsultacji
publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed terminem ich rozpoczęcia.
3)
4)
5)
6)

§ 6.1. Konsultacje mogą być prowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
2) korespondencyjne informowanie o możliwości
składania opinii;
3) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej
Gminy Osie oraz forum dyskusyjne w Internecie;
4) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
5) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty
elektronicznej;
6) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające
szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.
3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy.
4. Uczestnicy konsultacji, składający opinie
osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową lub
w formie elektronicznej, zobligowani są do
przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego
imienia, nazwiska, w przypadku opinii grupowej –
określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub
innej formy kontaktu zwrotnego.
5. Z otwartego spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych sporządza się protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników
spotkania.
§ 7.1. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta
Gminy, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich
nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy
Osie, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
2. Wyniki konsultacji mogą być również
prezentowane w trakcie otwartych spotkań.
3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia
Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów,
o których mowa w § 1.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 i Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę osób i podmiotów biorących udział
w konsultacjach.

1)

§ 9. Koszty
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu
Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski
2421
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1149/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie
zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie Nr 628/10 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 6 października 2010 r. w sprawie
zakazu wprowadzania psów na teren Wyspy Młyńskiej
traci moc obowiązującą w dniu 13 października 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta
2422
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1159/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, 10, 17 i 18 i art. 18
ust. 1 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. 144, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 7a ustawy z dnia 25 października
1991r. 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) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się nagrody Prezydenta Miasta
Bydgoszczy przyznawane osobom fizycznym, stale
zamieszkałym na terenie Miasta Bydgoszczy lub
osobom prawnym i innym podmiotom, mającym
siedzibę na terenie Miasta Bydgoszczy za szczególne
zasługi i osiągnięcia:
1) w
dziedzinie
twórczości
artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
2) w dziedzinie kultury fizycznej, a w szczególności
sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji
ruchowej
3) za kreowanie, propagowanie postaw i działań
pozytywnych społecznie, służących rozwojowi
Miasta i kształtowanie jego wizerunku
2. Szczegółowe zasady przyznawania nagród
Prezydenta Miasta Bydgoszczy określone zostały
w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Szczegółowe zasady przyznawania nagród
Prezydenta Miasta Bydgoszczy określone zostały
w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.
2. Nagrody mogą mieć formę finansową lub
rzeczową.

§ 3. Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy
wypłacane będą do wysokości określonej w budżecie
Miasta Bydgoszcz. Kwota ta może być powiększona
o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne
i fizyczne.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/867/04 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie
zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Bydgoszczy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXVII/1159/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 27 października 2010 r.
Zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Bydgoszczy w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
§ 1.1. Nagrody mogą być przyznawane w uznaniu
całokształtu działalności, za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury, z okazji ważniejszych wydarzeń
kulturalnych i artystycznych, oraz jubileuszy pracy
twórczej i dla laureatów konkursów.
2. Nagrody mogą być przyznawane osobom
fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej.
§ 2. Wysokość nagrody może być przyznawana do
kwoty
stanowiącej
równowartość
6-krotnego
przeciętnego
miesięcznego
wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za rok poprzedni, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski’.
§ 3. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z własnej inicjatywy lub na
wniosek:

1) instytucji kultury,
2) szkół wyższych,
3) związków
lub
stowarzyszeń
zawodowych,
twórczych i kulturalnych,
4) przedstawicieli środowisk twórczych,
5) Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
§ 4.1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać:
1) dane osobowe kandydatów do nagrody lub nazwę
podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
działalności lub informacje o osiągnięciach, za które
nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do
Prezydenta Miasta Bydgoszczy, według załączonego
wzoru.
§ 5. Powyższe zasady nie dotyczą przyznawania
nagród ustanowionych uchwałą Nr IX/86/95 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 roku
o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXVII/1159/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 27 października 2010 r.
Zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Bydgoszczy w dziedzinie kultury fizycznej
§ 1.1. Nagrody
mogą
być
przyznawane
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym
w osiąganiu tych wyników.
2. Nagrody przyznaje się za zajęcie I-VIII miejsca
na
Igrzyskach
Olimpijskich
i
Igrzyskach
Paraolimpijskich, za zajęcie I-III miejsca na
Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy oraz
za inne osiągnięcia sportowe.
§ 2.1. Ilekroć jest mowa w dalszej części
niniejszego załącznika o „przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniu” oznacza to przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok
poprzedni ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Ustala się następne wysokości nagród dla
zawodników:
1) za uzyskanie na Igrzyskach Olimpijskich
i Paraolimpijskich:

a) złotego medalu - do wysokości 40-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
b) srebrnego medalu - do wysokości 28-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
c) brązowego medalu - do wysokości 19-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
d) IV-VI miejsca - do wysokości 4-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
e) VII-VIII miejsca - do wysokości 2-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) za uzyskanie na Mistrzostwach Świata:
a) I miejsca - do wysokości kwoty 15-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
b) II miejsca - do wysokości kwoty 10-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
c) III miejsca - do wysokości kwoty 5-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,;
3) za uzyskanie na Mistrzostwach Europy:
a) I miejsca - do wysokości kwoty 10-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
b) II miejsca - do wysokości kwoty 5-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
c) III miejsca - do wysokości kwoty 2,5-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
3. Ustala się następne wysokości nagród dla
trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki
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sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym:
1) trenerzy, których zawodnicy odnieśli sukcesy na
Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata
i Europy - do wysokości kwoty 5-krotnego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) trenerzy, których zawodnicy odnieśli sukcesy
we współzawodnictwie ogólnopolskim - do
wysokości kwoty 1,5-krotnego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia.
§ 3. Nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy
sportowych przyznawane są przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Klubów sportowych działających na terenie Miasta
Bydgoszczy,
2) Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
§ 4.1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać:
1) nazwę wnioskodawcy,
2) imię i nazwisko kandydata do nagrody oraz jego
adres zamieszkania,
3) uzasadnienie przyznania nagrody,
4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku oraz
podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku mogą być dołączone załączniki
w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia
kandydata do nagrody.
3. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika,
trenera, działacza sportowego składa się do Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, według załączonego wzoru.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVII/1159/10
Rady Miasta Bydgoszcz
z dnia 27 października 2010 r.
Zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta
Bydgoszczy za kreowanie, propagowanie postaw
i działań pozytywnych społecznie, służących
rozwojowi Miasta i kształtowanie jego wizerunku.
§ 1. Nagrody mogą być przyznawane w uznaniu
osiągnięć i zasług w zakresie każdej działalności
służącej kształtowaniu i propagowaniu pozytywnego
wizerunku Miasta oraz służącej jego rozwojowi.
§ 2. Wysokość nagrody może być przyznana do
wysokości
kwoty
stanowiącej
równowartość
15-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej za
rok poprzedni,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego
w
Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski’.

§ 3. Nagrody przyznawane są przez Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z własnej inicjatywy lub na
wniosek:
1) instytucji lokalnych,
2) jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej,
3) osób prawnych,
4) Komisji Rady Miasta Bydgoszczy.
4.1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien
zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę
podmiotu i jego adres,
2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej
działalności lub informacje o osiągnięciach, za które
nagroda ma być przyznana,
3) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do
Prezydenta Miasta Bydgoszczy, według załączonego
wzoru.
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1160/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2001 r, Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 806, 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, oraz Nr 181,
poz. 1337), oraz art. 5 i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127. poz. 857).

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium powinien
zawierać:
1) dana osobowe zawodnika,
2) dokument potwierdzający przynależność klubową
zawodnika do klubu sportowego,
3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,
4) uzasadnienie.

§ 1. Prezydent Miasta Bydgoszczy może przyznać
stypendia sportowe zawodnikom uprawiającym
określoną dyscyplinę sportu młodym sportowcom
w kategorii młodzieżowej, juniora i juniora młodszego,
oraz seniorom, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym, lub krajowym
współzawodnictwie sportowym.

§ 7.1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje
Komisja ds. Stypendiów Sportowych powoływana przez
Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Regulamin działania Komisji, o której mowa
w ust. 1 ustala w formie Zarządzenia Prezydent Miasta
Bydgoszczy.

§ 2. Stypendia, o których mowa w § 1 mogą być
przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, które są
członkami klubów sportowych działających na terenie
Miasta Bydgoszczy.
§ 3. Stypendium
może
otrzymać
zawodnik
posiadający licencję zawodnika, biorący udział
we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie
sportu w kategorii juniorów i seniorów, zgodnie
z przepisami odpowiedniego związku sportowego,
który:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium
uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
a) zajął miejsce od 1 do 8 na Igrzyskach
Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata,
b) zajął miejsce od 1 do 6 na Mistrzostwach
Europy,
c) zajął 1, 2, lub 3 miejsce na Mistrzostwach Polski,
d) zajął miejsce od 1-6 na Mistrzostwach Polski
w grach zespołowych,
2) nie został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą
w statucie danego związku sportowego lub przez
władze stowarzyszenia kultury fizycznej, którego
jest członkiem
§ 4. Wnioski o stypendia sportowe mogą składać:
1) kluby sportowe, których siedzibą jest Miasto
Bydgoszcz,
2) Kujawsko-Pomorski Związek Sportowy w danej
dyscyplinie sportowej,
3) zawodnicy.

§ 6. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 8. Stypendium przyznaje się na okres roku
kalendarzowego.
§ 9.1. Termin składania wniosków o przyznanie
stypendium upływa 15 grudnia danego roku
kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. W roku 2010 termin składania wniosków upływa
po 14 dniach od daty wejścia w życie niniejszej
uchwały.
§ 10. Stypendium wypłacane jest co
„z góry” w terminie do 5 każdego miesiąca.

miesiąc

§ 11.1. Zawodnikowi wstrzymuje się wypłacanie
stypendium w przypadku, gdy utracił on czasowo
zdolność do uprawiania sportu na mocy orzeczenia
lekarskiego wydanego przez: Wojewódzką Przychodnię
Sportowo-Lekarską w Bydgoszczy (w przypadku
juniora), lub Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej
(w przypadku seniora).
2. Decyzję o wstrzymaniu stypendium podejmuje
Prezydent Miasta Bydgoszczy.
§ 12.1. Zawodnika pozbawia się stypendium
w następujących przypadkach:
1) zawodnik nie realizuje procesu szkoleniowego,
2) zmienił przynależność klubową, stając się członkiem
innego klubu sportowego, nie mającego siedziby
w Mieście Bydgoszczy,
3) została nałożona na zawodnika kara dyscyplinarna
przewidziana w statucie danego klubu sportowego,
którego jest członkiem,
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4) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną
orzeczeniem lekarskim wydanym przez podmioty
wymienione w § 11 ust. 1.
2. Decyzję o pozbawieniu stypendium podejmuje
Prezydent Miasta Bydgoszczy.
§ 13.1. Wysokość stypendiów ustala Prezydent
Miasta.
2. Wysokość stypendiów nie może przekraczać
miesięcznie 20% (dla juniorów) i 50% (dla seniorów)
przeciętnego
wynagrodzenia
w
kwartale
kalendarzowym poprzedzającym kwartał, w którym
przyznawane jest stypendium, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134,
poz. 903).
§ 14. Traci moc uchwała Nr VII/58.07 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie
określenia
warunków
i
trybu
przyznawania,
wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we
współzawodnictwie
międzynarodowym
lub
krajowym (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 27, poz.410).
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta

Poz. 2424
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1161/10
RADY MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy trasie drogowej na terenie Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153 poz. 1271, 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 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) - uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nadać przyszłej trasie drogowej łączącej
Osiedle Leśne ze Wzgórzem Wolności nazwę:
Trasa Uniwersytecka.
2. Szczegółową lokalizację trasy o której mowa
w § 1.1 ilustruje załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta

Poz. 2425
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1162/10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153 poz. 1271, 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 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,
oraz z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675, Nr 106, poz. 675) - uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nadać mostowi drogowemu położonemu
nad rzeką Brdą w ciągu ul. Spornej, km początkowy
mostu 0+483,26, km końcowy 0+555,66 - nazwę:
most im. Żeglugi Bydgoskiej.
2. Szczegółową lokalizację mostu o którym mowa
w § 1.1 ilustruje załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta

Poz. 2426
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UCHWAŁA Nr LXXVII/1163/10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Bydgoszczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153 poz. 1271, 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 i Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) - uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nadać przyszłemu mostowi tramwajowemu
położonemu w Bydgoszczy nad rzeką Brdą w ciągu
ul. Naruszewicza, nazwę: most im. Władysława Jagiełły
2. Szczegółową lokalizację mostu o którym mowa
w § 1.1 ilustruje załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Dorota Jakuta

Poz. 2427
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UCHWAŁA Nr XXXVII/392/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów obowiązujących
formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 14 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96,
poz. 620), art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 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. 145; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z 2010 r.
Nr 55 poz. 755) na wniosek Burmistrza Ciechocinka
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,76 zł od 1 m kw. 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 - 0,27 zł od 1 m kw. powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 20,35 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m kw.
powierzchni użytkowej;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,14 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 6,94 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej:
w tym:
- pomocniczych
służących
gospodarstwu
domowemu, tj. szopki, komórki, budynki
gospodarcze – 4,82 zł od 1 m kw. powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Określa się wzory obowiązujących formularzy
podatkowych stanowiących załączniki do niniejszej
uchwały:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) załącznik nr 1,
2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
(IN-1) - załącznik nr 2,
3. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane
o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3,
4. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane
o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B) - załącznik
nr 4.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/288/09 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 127, poz. 2191)
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9564 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9565 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9566 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9567 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9568 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9569 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9570 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

2428

– 9571 –

Poz. 2428

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9572 –

Poz. 2429

2429
2429

UCHWAŁA Nr XXXVII/393/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 19, pkt. 1, lit. a) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620),
art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok
(M.P. Nr 52, poz. 742) na wniosek Burmistrza
Ciechocinka uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie miasta Ciechocinka
dzienne stawki opłaty targowej w wysokości określonej
w załączniku do niniejszej uchwały.

2) Jerzy
Komosiński
prowadzący
działalność
gospodarczą
Firma
Usługowo-Handlowa
„TAR-KOM” Gdańsk,
3) Zalewski Brzuszkiewicz i inni sj. Piekarnia „Złoty
Kłos” z siedzibą w Ciechocinku.
2. Za inkaso opłat targowych określa się
wynagrodzenie w wysokości 10% wartości sprzedanych
biletów opłaty targowej.
3. Szczegółowe
obowiązki
inkasentów
wymienionych w pkt 1) określone zostaną w umowie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/289/09 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr
127,
poz. 2192).
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa przez niżej wymienione podmioty:
1) Urząd Miejski za pośrednictwem upoważnionego do
wykonywania tych czynności inkasenta,

Załącznik
do uchwały nr XXXVII/393/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 października 2010 r.

L.p.
1.

2.
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DZIENNE STAWKI OPŁATY TARGOWEJ
Rodzaj sprzedaży
Przy sprzedaży z ręki, kosza, roweru, wózka ręcznego itp.
a) produktów spożywczych pochodzących wyłącznie z własnego gospodarstwa rolnego, działki,
ogródka
b) artykułów spożywczych
c) artykułów przemysłowych
Przy sprzedaży ze straganu, pojazdu konnego, pojazdu mechanicznego lub przyczepy:
a) artykułów spożywczych
b) artykułów przemysłowych

Stawka opłaty
targowej

5,00
11,00
16,50
25,50
33,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9573 –

Poz. 2430

2430
2430

UCHWAŁA Nr XXXVII/394/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej
opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o
lecznictwie
uzdrowiskowym,
uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1399;
z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62,
poz. 504), art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt. 1 lit. d) ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96,
poz. 620), art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106,
poz. 675) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku
(M.P. Nr 55, poz. 755) na wniosek Burmistrza
Ciechocinka uchwala się, co następuje:

2. Pobór opłaty następuje z chwilą przybycia do
uzdrowiska.

§ 1. Ustala
się
dzienną
stawkę
opłaty
uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta
Ciechocinka w celach zdrowotnych, turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych, za każdy dzień
pobytu w wysokości 3,40 zł.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/305/09 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty
uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia
inkasenta i wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 134, poz. 2465).

§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej
przez niżej wymienione podmioty w drodze inkasa:
1) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu
art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r.
Nr 133, poz. 921);
2) osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne prowadzące obiekty hotelarskie
w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112);
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie wynajmu kwater prywatnych.
2430

§ 3. Pobrane
kwoty
opłaty
uzdrowiskowej
inkasenci przekazują na rachunek bieżący budżetu lub
wpłacają do kasy Urzędu Miejskiego, nie rzadziej niż
raz w miesiącu, w terminie do 5-ego następnego
miesiąca, w którym pobrano opłatę, a w miesiącu
grudniu do ostatniego dnia tego miesiąca.
§ 4.1. Za inkaso opłaty uzdrowiskowej określa się
wynagrodzenie w wysokości 10% pobranych kwot.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
wypłacane jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
w którym inkasent wpłacił pobraną kwotę.
3. Szczegółowe
obowiązki
inkasentów
wymienionych w § 2 pkt 2 określone zostaną
w umowie.
§ 5. W sprawie opłaty uzdrowiskowej mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9574 –

2431
2431

UCHWAŁA Nr XXXVII/395/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620)
art. 18, ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz
Nr 106, poz. 675) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75, poz. 950)
w sprawie minimalnych stawek podatku od środków
transportowych w 2011 r. na wniosek Burmistrza
Ciechocinka uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/291/09 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków
transportowych
(Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 127, poz. 2193).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

Poz. 2431

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9575 –

Poz. 2431

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/395/10
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 29 października 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

2431

– 9576 –

Poz. 2431

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9577 –

Poz. 2432

2432
2432

UCHWAŁA Nr XXXVII/396/10
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zarządzenia poboru tej opłaty
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
oraz Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz
Nr 106, poz. 675) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) na wniosek
Burmistrza Ciechocinka uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów,
zwaną dalej „opłatą”.
§ 2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi
rocznie 50,00 zł od każdego posiadanego psa.
§ 3.1. Opłatę pobiera się w wysokości 25,00 zł,
jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca danego roku.
2. Opłata od posiadania psów jest płatna bez
wezwania do dnia 31 marca danego roku.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa przez niżej wymienione
podmioty:
1) Spółdzielnię Mieszkaniową w Ciechocinku – od
osób
zamieszkałych
w
budynkach
administrowanych przez tę spółdzielnię,
2) Ciechocińskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. od osób zamieszkałych
w budynkach administrowanych przez tą spółkę,
wspólnoty mieszkaniowe od osób zamieszkałych
w budynkach administrowanych przez te wspólnoty.
2. Osoby nie zamieszkałe w budynkach, o których
mowa w ust. 1 opłatę od posiadanych psów uiszczają
w Kasie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.
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§ 5.1. Pobrane kwoty opłaty od posiadania psów
inkasenci przekazują na rachunek bieżący budżetu lub
wpłacają do Kasy Urzędu Miejskiego w ostatnim dniu
każdego miesiąca.
2. Za pobór opłaty od posiadania psów określa się
wynagrodzenie
w
wysokości
10%
sumy
zainkasowanego podatku.
3. Szczegółowe obowiązki inkasentów określonych
w § 4 pkt 1 określone zostaną w umowie.
§ 6. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Ciechocinka.

powierza

się

§ 7. Traci moc uchwała nr XVI/292/09 Rady
Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od
posiadania psów (Dz.Urz.Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 127, poz. 219).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Sobierajski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9578 –

Poz. 2433

2433
2433

UCHWAŁA Nr XXXIV/280/10
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.
zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)) Rada Miejska
w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych od jednego środka transportowego
w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

wyposażonych w katalizator
478,00
828,00
1.017,00

niewyposażonych w katalizator
487,00
846,00
1.038,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym,
że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
3. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszcalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

wyposażonych w katalizator
478,00
828,00
1.017,00

4. od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łacznie z naczepą
i przyczepą, o dopuszczlnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 163,00 zł,

1) mniejszej niż 30 miejsc
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc

niewyposażonych w katalizator
487,00
846,00
1.038,00

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały,
7. od autobusów wyprodukowanych w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:

wyposażonych w katalizator
niewyposażonych w katalizator
953,00
973,00
1.027,00
1.047,00
§ 2. Podatnicy uiszczają podatek bez wezwania na
konto Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp.
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prowadzone przez Pałucki Bank Spółdzielczy
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wlkp. lub w kasie
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/205/09 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia
23 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na rok
2010 (Dz.Urz.Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2009r. Nr 114, poz. 1892)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz.U. Nr 96,
poz. 620
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszne w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 127, 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 18, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
1)
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UCHWAŁA Nr XXXIV/281/10
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania gruntów i budynków - 0,50 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 od
1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działności
pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,
4) pod zabudowę letniskową - 0,29 zł od 1 m2
powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 15,16 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,63 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
4) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,31 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) letniskowych - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,71 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3. od budowli 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,
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§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Nieruchomości lub ich części (budynki wraz
z gruntami) zajęte na placówki upowszechniania
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz
wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej
i edukacyjnej opieki wychowawczej.
2. Budynki, grunty i budowle służące odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków, bezpośrednio związanych
z procesem poboru i uzdatniania wody oraz linie
przesyłowe i rozdzielcze służące do odprowadzania
wody i zbioru ścieków.
§ 3. Podatnicy z terenu miasta uiszczają należny
podatek
w
Pałuckim
Banku
Spółdzielczym
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wlkp. na konto
Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego,
natomiast z terenu wiejskiego Gminy Janowiec
Wielkopolski do rąk sołtysa - inkasenta lub w Pałuckim
Banku Spółdzielczym w Wągrowcu Oddział w Janowcu
Wlkp., na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim, lub w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675
1)
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UCHWAŁA Nr XXXIV/282/10
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.2)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 603)), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim:
1. określa wysokość stawek opłaty targowej,
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty targowej,
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa,
określa inkasentów, terminy płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na
obszarze
Gminy
Janowiec
Wielkopolski
w następujących wysokościach:
1. od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na
terenie miejskim 1,40 zł za m2, przy czym dzienna
opłata nie może przekroczyć 699,27 zł.; opłatę
targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej
powierzchni – wielokrotność 1 m2,
2. od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich
7,00 zł od stanowiska.
§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej właścicieli lokali
handlowych wystawiających towary na zewnątrz lokalu
w celach reklamowych (tzw. wystawka) pod warunkiem
zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na
chodniku o szerokości co najmniej 1,5 m.
§ 4. Opłatę targową określaną w § 1 pobiera się od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,
w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6.1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta.
2. Inkasentami opłaty targowej na terenie Miasta
Janowca Wielkopolskiego oraz na terenach wiejskich,
są funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy czynności te
wykonują bez dodatkowego wynagrodzenia.
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3. Inkasentami opłaty targowej na terenach
wiejskich mogą być również sołtysi.
4. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysa, inkasenta
opłaty targowej na terenach wiejskich w wysokości
10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
5. Inkasent pobierający opłatę targową na terenie
Miasta odprowadza ją w terminie do 3 dni od dnia
pobrania.
6. Inkasent pobierający opłatę targową na terenach
wiejskich odprowadza ją za okresy miesięczne,
w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
w kasie Urzędu Miejskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz, 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 96,
poz. 620
3)
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378,
Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888,
Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652,
Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 167, poz. 1131
1)
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UCHWAŁA Nr XXXIV/283/10
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim:
1. wprowadza na obszarze miejskim i wiejskim Gminy
Janowiec Wielkopolski opłatę od posiadania psów.
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty od posiadania psów.
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.

w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
§ 5.1. Wpłaty
opłaty
można
dokonywać
bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim w Pałuckim Banku Spółdzielczym
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim lub
w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Pobór opłaty może odbywać się również
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta
Janowca Wielkopolskiego są Strażnicy Straży
Miejskiej, a we wsiach – sołtysi.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów na
obszarze miejskim i wiejskim Gminy Janowiec
Wielkopolski ustala się od każdego psa w wysokości
24,00 złotych.
§ 3. Nie pobiera się opłaty od jednego psa
w
odniesieniu
do
właścicieli
budynków
jednorodzinnych na terenie wiejskim, nie będących
podatnikami podatku rolnego.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny
być przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu
Miejskiego do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za
inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od
kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie do kasy
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

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

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski
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UCHWAŁA Nr LIII/57/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 90f ustawy

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320) uchwala się, co następuje:
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§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/68/09
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
dla uczniów, (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 98 poz. 1644
z 2009 r.) dodaje się w § 7 punkt 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy posiadane środki finansowe
przeznaczone na pomoc materialną o charakterze
socjalnym nie są wystarczające stypendium szkolne
określone zgodnie z § 6 może być obniżone do kwoty
stypendium w minimalnej wysokości miesięcznie,
tj. 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Poz. 2437,2438

rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn.
zm.)’
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
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UCHWAŁA Nr LIII/59/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666,
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278) uchwala się co następuje:
§ 1. Obowiązek uiszczenia górnych stawek opłat,
określonych w niniejszej uchwale mają właściciele
nieruchomości lub najemcy albo właściciele lokali
z terenu Miasta i Gminy Mrocza, za usługi
przedsiębiorców
posiadających
zezwolenie
na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub
w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
w przypadku nie udokumentowania w formie umowy
i dowodów płacenia za te usługi.
§ 2.1. Ustala się górne stawki opłat za usługi
w zakresie odbierania nie segregowanych zmieszanych
odpadów komunalnych i składowanie na składowisku
odpadów w Ostrowie od właścicieli i najemców
wymienionych w § 1:
1) na terenach wiejskich 11,00 zł od jednej osoby
zamieszkującej nieruchomość + podatek VAT 7%
tj. 11,77zł, za jeden miesiąc;
2) na terenie miasta Mrocza 12,00 zł od jednej osoby
zamieszkującej nieruchomość + podatek VAT 7%
tj. 12,84 zł, za jeden miesiąc;
3) od
podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmiotów
i instytucji nie prowadzących działalności
gospodarczej – 195,00 zł + podatek VAT 7%
tj. 208,65 zł + opłata za korzystanie ze środowiska
za 1 tonę.
2438

2. Ustala się górne stawki opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny od właścicieli
i najemców wymienionych w § 1:
1) na terenach wiejskich 5,50 zł od jednej osoby
zamieszkującej nieruchomość + podatek VAT 7%
tj. 5,89 zł, za jeden miesiąc;
2) na terenie miasta Mrocza 6,50 zł od jednej osoby
zamieszkującej nieruchomość + podatek VAT 7%
tj. 6,96 zł, za jeden miesiąc;
3. Ustala się górne stawki opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni
ścieków w Mroczy, od właścicieli i najemców
wymienionych w § 1:
1) na terenie miasta Mrocza – 17,00 zł + podatek VAT
7%, za 1 m³, tj. 18,19 zł;
2) na terenie wiejskim – 20,40 zł + podatek VAT 7%,
za 1 m³ tj. 21,83 zł.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/95/08 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 24 października 2008.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
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UCHWAŁA Nr LIII/60/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty
Na podstawie art. 13b ust. 3, 4 oraz ust. 6 pkt. 2
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675
i Nr 152 poz. 1018) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala
się
na
wniosek
Burmistrza,
zaopiniowany przez zarządzającego drogami, strefę
płatnego parkowania w Mroczy, przy Placu 1 Maja,
w której pobierane będą we wszystkie dni robocze,
w godzinach od 8.00 do 16.00 opłaty w wysokości
określonej niniejszą uchwałą.
§ 2. Ustala się następujące stawki opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych:
a) za parkowanie nie dłużej jak pół godziny - 1,20 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania i każdą następną 2,40 zł
§ 3. Ustala
się
opłaty
parkowanie:
a) miesięczną - 61,00 zł
b) kwartalną - 118,00 zł
c) półroczną - 179,00 zł
d) roczną - 358,00 zł

abonamentowe

za

§ 4. Opłaty wymienione w uchwale pobierać będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy w formie
biletów parkingowych.
§ 5. Wyznacza się w strefie płatnego parkowania
trzy zastrzeżone stanowiska postojowe (kopertę) przy
Placu 1 Maja w Mroczy tj. jedno miejsce przed posesją
nr 12, jedno miejsce przed posesją nr 13, jedno miejsce
przed posesją nr 14, w celu korzystania z nich na
prawach wyłączności, całodobowo oraz wyłącza się trzy
stanowiska postojowe przy Placu 1 Maja 20 oznaczone
białymi liniami ukośnymi.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/95/09 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
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wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania
opłaty.
§ 7. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Mrocza.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej jak
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
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UCHWAŁA Nr LIII/61/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na
terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675
i Nr 152 poz. 1018), uchwala się, co następuje:
§ 1. Za zajęcie pasa drogowego w zakresie
prowadzenia robót w pasie drogowym opłatę ustala się
jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
powierzchni pasa drogowego, liczby dni i stawki opłaty
w wysokości:
1) 6,30 zł za 1 m² – za zajęcie do 20% szerokości pasa
drogowego,
2) 8,70 zł za 1 m² – za zajęcie od 20% do 50%
szerokości pasa drogowego,
3) 10,00 zł za 1 m² – za zajęcie powyżej 50%
szerokości pasa drogowego,
4) 3,70 zł za 1 m² – za zajęcie pozostałych elementów
pasa drogowego tj. pobocza, chodnika, pasa zieleni.
§ 2. Za umieszczenie w pasie drogowym na prawie
wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40
ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych ustala się
opłatę
stanowiącą:
iloczyn
liczby
metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego, liczby dni
zajmowania pasa oraz stawki opłaty w wysokości
2,50 zł za 1 m².
§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
ustala się opłatę stanowiącą iloczyn liczby metrów
kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty
w wysokości 26,00 zł za zajęcie 1 m² pasa drogowego,
pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym.
§ 4. Za umieszczenie w pasie drogowym reklam
oraz
obiektów
budowlanych
niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego ustala się opłatę stanowiącą iloczyn liczby
metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego
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zajętej przez rzut poziomy reklamy lub obiektu
budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego
oraz stawki opłaty w wysokości 1,25 zł za 1 m².
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/96/09 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na
terenie miasta i gminy Mrocza na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
§ 6. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Mrocza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej jak
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
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UCHWAŁA Nr LIII/62/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego
§ 1. W uchwale nr LII/51/10 Rady Miejskiej
w Mroczy z dnia 27 sierpnia 2010 r.r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości i poboru
tego podatku w § 2 jest wpisane: „Podatek, o którym
mowa w § 1 dokonuje się poprzez poprzez wpłatę na
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mrocza
w Banku Spółdzielczym Koronowo O/Mrocza
Nr 03 8144 0005 2005 0040 0114 0003.” a powinno
być: „Zapłaty podatku, o którym mowa w § 1 dokonuje
się poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy Mrocza w Banku Spółdzielczym Koronowo
O/Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128
i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 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) oraz art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz.U. z 2010 r Nr 95, poz. 613) a także
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 51
poz. 688) uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
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UCHWAŁA Nr LIII/63/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz.675 ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613, zm. z 2010r. Nr 96, poz. 620 ),
a także Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30
lipca 2010r. w sprawie górnych granic kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011r. ( M.P. Nr 55, poz.
755 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11
października 2010r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011r.
( M.P. Nr 75, poz. 950) uchwala się co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:

1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
- do 15 miejsc - 518,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 miejsc, a mniej niż
30 miejsc - 1 102,00 zł,
- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 764,00 zł;
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 596,00 zł,
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 856,00 zł,
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie 1 106,00 zł.
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne w zależności od liczby osi
ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 1
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym
systemem zawieszania osi jezdnych w zależności
od liczby osi ustala się w wysokości określonej
z załączniku nr 1 kolumna 4 do niniejszej uchwały.
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5. 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 5,5 ton - 866,00 zł,
- od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1 000,00 zł,
- od 9 ton i poniżej 12 ton - 1 150,00 zł.
6. Od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne w zależności od liczby osi ustala się
w wysokości określonej w załączniku nr 2 kolumna
3 do niniejszej uchwały.
7. Od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej używania
z naczepą lub przyczepą z innym rodzajem
zawieszenia osi ustala się w wysokości określonej
w załączniku nr 2 kolumna nr 4 do niniejszej
uchwały.
8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez
podatnika podatku rolnego - 1 130,00 zł.
9. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, w zależności od liczby osi, z wyjątkiem
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związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, ustala
się w wysokości określonej w załączniku nr 3
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
10. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku
rolnego, ustala się w wysokości określonej
w załączniku nr 3 kolumna 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

§ 3. Traci moc Uchwała nr XL/115/09 Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/63/10
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 października 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 3 i 4 ustawy
/samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton/
Liczba osi i dopuszczalna
Stawka podatku (w złotych)
masa całkowita (w tonach)
nie mniej
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
inne systemy zawieszenia
mniej niż
niż
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
1 102
1 118
13
14
1 144
1 168
14
15
1 168
1 232
15
1 292
1 636
Trzy osie
12
17
1 208
1 298
17
19
1 232
1 546
19
21
1 298
1 558
21
23
1 382
1 622
23
25
1 690
2 048
25
1 754
2 208
Cztery osie i więcej
12
25
1 246
1 344
25
27
1 344
1 420
27
29
1 558
2 256
29
31
2 174
2 858
31
2 208
2 858

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 183

– 9590 –

Poz. 2442

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/63/10
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 października 2010 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 6 i 7 ustawy
/ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton/
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
Stawka podatku (w złotych)
balastowy + przyczepa (w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy
nie mniej niż
mniej niż
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia osi
uznanym za równoważne
jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
1 428
1 558
18
25
1 558
1 690
25
31
1 690
1 820
31
2 078
2 209
Trzy osie
12
40
1 618
2 209
40
2 218
2 858
Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/63/10
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 października 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt. 9 i 10 ustawy
/przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton/
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku ( w złotych )
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia osi
uznanym za równoważne
jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
480
584
18
25
550
754
25
694
856
Dwie osie
12
28
530
778
28
33
864
1 134
33
38
1 130
1 690
38
1 518
2 208
Trzy osie
12
38
922
1 232
38
1 284
1 690
2442
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UCHWAŁA Nr LIII/64/10
RADY MIEJSKIEJ w MROCZY
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, zm. z 2004 r.
Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127 poz. 857) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
lub radą działalności pożytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji w formie
regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

się

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

Załącznik
do uchwały nr LIII/64/10
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 29 października 2010 r.
Regulamin szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą
działalności pożytku publicznego projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Postanowienia ogóle
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873
z późn. zm.);
2) organizacjach pozarządowych – należy przez to
rozumieć:
a) niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,
b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby
prawne
lub
jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w
tym
fundację
i
stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy;

3) innych podmiotach – należy przez to rozumieć:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa
do
Kościoła
Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenie
jednostek
samorządu
terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy o kulturze fizycznej, które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników;
4) radzie – należy przez to rozumieć radę działalności
pożytku publicznego, o której mowa w art. 41e
ustawy
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Zasady przeprowadzenia konsultacji
§ 2.1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy
Mrocza lub radą działalności pożytku publicznego
w przypadku jej powołania przeprowadzone są przy
opracowywaniu:
1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy,
2) projektu
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii organizacji o poddanej konsultacji uchwale.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w oparciu
o zasady: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4. Konsultacje
przeprowadza
się
przed
wniesieniem projektu aktu prawnego pod obrady Rady
Miejskiej w Mroczy.
§ 5. Decyzję
w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji podejmuje każdorazowo Burmistrz Miasta
i Gminy Mrocza, określając w szczególności:
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) podmioty biorące udział w konsultacjach.
§ 6.1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
publikuje się:
1) w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.bip.mrocza.pl,
2) na
stronie
internetowej
Gminy
Mrocza
www.mrocza.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Mroczy.
2. Dodatkowo dopuszcza się także inne formy
informowania (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna,
ogłoszenia w prasie lokalnej itp.).
§ 7.1. Konsultacje
mogą
być
prowadzone
w co najmniej jednej z podanych formach:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami z organizacji
pozarządowych i innych podmiotów,
2) korespondencyjne informowanie o możliwości
składania opinii,
3) publikowanie tekstu dokumentu na stronie
internetowej Gminy Mrocza,
4) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty
elektronicznej,
5) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu.
2. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Wyznaczony termin wyrażenia opinii przez
organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż
7 dni.

Poz. 2443

§ 8.1. W przypadku powołanie rady działalności
pożytku publicznego konsultacje przeprowadza się
wyłącznie z radą.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedkłada
radzie projekt aktu prawnego będącego przedmiotem
konsultacji.
3. Rada przedkłada pisemną opinię w terminie
14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawnego.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie wskazanym
w ust. 3 oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu
na liczbę organizacji pozarządowych i innych
podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały
przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.
§ 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Mrocza.
§ 11.1. Z przeprowadzonych konsultacji właściwy
merytorycznie referat urzędu sporządza protokół
zawierający zestawienie wszystkich uwag i wniosków.
2. Do protokołu dołącza się przekazane przez
organizacje formularze opinii.
3. Protokół przekazuje się Radzie Miejskiej
w Mroczy.
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