DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
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Nr 185

UCHWAŁY
nr XXIII/177/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

9859

nr XXIII/178/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku

9860

nr XXIII/179/10 Rady Gminy Topólka z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów na rok 2011

9862

nr XLVIII/253/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

9863

2449

–

nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

9864

2450

–

nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta

9865

nr LIII/545/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Kcynia na 2011 r.

9865

nr LIII/ 546/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości

9866

nr LIII/547/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości

9867

nr LIII/548/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym
podatku

9868

nr LIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Kcynia na 2011 r.,
zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

9870

nr LIII/412/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ustalenia nazwy ulicy we wsi Witunia

9871

nr LIII/418/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9871

nr LIII/419/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku
w drodze inkasa

9872
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nr LIII/420/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze
inkasa

9873

nr LIII/421/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
zwolnień z podatków

9874

nr LIII/422/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty
od posiadania psów i poboru tej opłaty

9875

nr LIII/423/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stawek
opłaty targowej i jej poboru

9875

2463

–

nr LIII/424/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

9876
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–

nr XLI/42/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

9879

nr XLI/45/2010 Rady Gminy Sadki z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

9882

nr XLIII/195/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
podatku od środków transportowych

9883

nr XLIII/193/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
terenie gminy Papowo Biskupie

9885

nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

9886

nr XLIV/327/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

9887
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UCHWAŁA Nr XXIII/177/10
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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, 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 i Nr 157, po. 1241 oraz
z 2010 r. Nr28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz.675) i art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613), RADA GMINY TOPÓLKA
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok w wysokości zł,1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu o którym mowa w art. 8, pkt 1
i art. 10, ust. 1, pkt 1;
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 660zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1060zł,
c) c) powyżej 9 ton - 1380zł.
2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8, pkt 2, art. 10, pkt 2 z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej; równej
lub wyższej niż 12 ton;
a) o liczbie osi – dwie - 1930zł,
b) o liczbie osi – trzy - 1870zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej -1850zł.
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
a) o liczbie osi – dwie -1930zł,
b) o liczbie osi – trzy -1870zł,
c) o liczbie osi cztery i więcej -2760zl.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
(art.8, pkt3 i art. 10, ust.1, pkt 3);
a) od 3,5 tony i mniej niż 5,5 tony -1410zł,
b) od 5,5 tony i mniej niż 9 ton -1520zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1620zł.
5. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne (art. 8, pkt 4 i art. 10, ust.
1, pkt 4) równej lub wyższej niż 12 ton;

a) do 36 ton włącznie, o liczbie osi – dwie i trzy 1780zł,
b) powyżej 36 ton o liczbie osi dwie - 1930zł,
c) powyżej 36 ton o liczbie osi trzy – 1870 zł.
6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów (art. 8, pkt 4
i art. 10, ust. 1 pkt 4) równej lub wyższej niż 12 ton;
a) do 36 ton włącznie, o liczbie osi – dwie i trzy –
2150 zł,
b) powyżej 36 ton, o liczbie osi dwie - 2200zł,
c) c) powyżej 36 ton, o liczbie osi trzy - 2810zł.
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8, pkt 5 i art. 10, ust. 1, pkt 5);
a) od 7 ton i poniżej 12 ton -320zł.
8. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika
podatku
rolnego
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoznaczne (art. 8,
pkt 6 i art. 10, ust. 1, pkt 6);
a) do 36 ton włącznie, o liczbie osi – jedna – 350 zł,
b) do 36 ton włącznie, o liczbie osi - dwie – 1410 zł,
c) do 36 ton włącznie, o liczbie osi trzy -1350 zł,
d) powyżej 36 ton, o liczbie osi jedna, dwie – 1430 zł,
e) powyżej 36 ton, o liczbie osi trzy – 1350 zł.
9. Od przyczep lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych;
a) do 36 ton włącznie, o liczbie osi – jedna -1150 zł,
b) do 36 ton włącznie, o liczbie osi - dwie – 1760 zł,
c) do 36 ton włącznie, o liczbie osi trzy – 1747 zł,
d) powyżej 36 ton, o liczbie osi jedna, dwie – 2020 zł,
e) powyżej 36 ton, o liczbie osi trzy -1800 zł.
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia;
a) mniejszej niż 30 miejsc - 720zł,
b) równej lub wyższej niż 30miejsc - 990zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała
podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Anna Jarzynowska
1
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UCHWAŁA Nr XXIII/178/10
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr142, poz. 1591 zm.: 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, Nr162, 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, 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
i Nr157, po.1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,
Nr 40, poz.230 i Nr106, poz.675) i art. 5 oraz art. 7,
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613
i Nr96, poz.620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz.755), Rada Gminy Topólka uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011 w następującej wysokości,
wyrażonej w złotych:
1. Od gruntów - stawka w zł na 2011 r.
a) Związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,50 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrownie wodne – od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł,
c) wykorzystywanych do celów rekreacyjnowypoczynkowych od 1 m2 powierzchni - 0,39zł,
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni - 0,39zł,
e) pozostałych, od 1 m2 powierzchni - 0,24zł,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych, za 1 m2 powierzchni - 0,35zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 13,70zł,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 7,50zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27zł,
e) od pozostałych, w tym:
- garaży wolno stojących, komórek, szopek od
1 m2 powierzchni użytkowej - 4,00zł
- domków wykorzystywanych do celów
rekreacyjno-wypoczynkowych od 1 m2
powierzchni użytkowej - 7,06zł,
- budynków gospodarczych z częścią socjalną
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,06
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni - 7,06zł
3) Od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 i ust. 3 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki i budowle wykorzystywane do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz związane
z gospodarką odpadami.
2. . Budynki lub ich części oraz grunty przeznaczone
na działalność przeciwpożarową, kulturalno-oświatową
i pomocy społecznej.
§ 3.1. Zarządza
się
pobór
podatku
od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się, że rolę inkasenta będą pełnić sołtysi,
zgodnie z wykazem sołectw, który stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały .
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3. Ustala się prowizję dla inkasentów – sołtysów
w wysokości 10% od wpływów z podatku od
nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem
01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Anna Jarzynowska

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/178/10
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 i zwolnień w tym podatku.
SOŁTYSI GMINY TOPÓLKA PO WYBORACH W 2007 r.
Lp. Imię i nazwisko sołtysa

Sołectwo w gminie Topólka

1. Józef Zuchniarek
2. Kazimierz Kontowicz
3. Grażyna Dziubińska
4. Karol Krzanowski
5. Piotr Lewiński
6. Alicja Kordylak
7. Zdzisław Głowacki
8. Józef Wieczorkowski
9. Halina Pawlak
10. Wojciech Błaszczyk
11. Henryk Kołecki
12. Edmund Dobiecki
13. Józef Lisiecki
14. Dorota Małkowska
15. Michał Okupnik
16. Arkadiusz Jąkalski
17. Sławomir Krygier
18. Małgorzata Michalak
19. Marek Maciejewski
20. Ryszard Kołowski
21. Józef Banasiak
22. Danuta Piekarska
23. Marian Pruczkowski
24. Wojciech Banasiak

Bielki
Borek
Chalno
Czamanin
Czamanin Kol.
Czamaninek
Galonki
Głuszynek
Kamieniec
Kamieńczyk
Kozjaty
Miłachówek
Orle
Paniewek
Paniewo
Sadłóg
Sadłużek
Sierakowy
Świerczynek
Świerczyn
Topólka
Torzewo
Wola Jurkowa
Znaniewo
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UCHWAŁA Nr XXIII/179/10
RADY GMINY TOPÓLKA
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1
i art. 41, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (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, Nr162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr172, poz. 1441, Nr175, 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 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.,
Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 18a i art. 19, ust. 1, lit f, ust. 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 59, poz.531), RADA GMINY TOPÓLKA uchwala,
co następuje:

a) pierwsza rata do 15 marca 2011 r.,
b) druga rata do 15 września 2011 r.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psa
w drodze inkasa. Rolę inkasenta spełniać będą sołtysi zgodnie z wykazem sołectw, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały . Ustala się prowizję dla inkasentów
– sołtysów w wysokości 50% od dokonanej wpłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy
Maria Anna Jarzynowska

§ 1. Wprowadza się opłatę w wysokości 35zł od
posiadania psa na terenie Gminy Topólka.
§ 2. Opłatę z tytułu posiadania psa należy wpłacić
u sołtysa w dwóch, proporcjonalnych ratach:
Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/179/10
Rady Gminy Topólka
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok 2011.
SOŁTYSI GMINY TOPÓLKA PO WYBORACH W 2007 r.
Lp. Imię i nazwisko sołtysa

Sołectwo w gminie Topólka

1. Józef Zuchniarek
2. Kazimierz Kontowicz
3. Grażyna Dziubińska
4. Karol Krzanowski
5. Piotr Lewiński
6. Alicja Kordylak
7. Zdzisław Głowacki
8. Józef Wieczorkowski
9. Halina Pawlak
10. Wojciech Błaszczyk
11. Henryk Kołecki
12. Edmund Dobiecki
13. Józef Lisiecki
14. Dorota Małkowska

Bielki
Borek
Chalno
Czamanin
Czamanin Kol.
Czamaninek
Galonki
Głuszynek
Kamieniec
Kamieńczyk
Kozjaty
Miłachówek
Orle
Paniewek
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15. Michał Okupnik
16. Arkadiusz Jąkalski
17. Sławomir Krygier
18. Małgorzata Michalak
19. Marek Maciejewski
20. Ryszard Kołowski
21. Józef Banasiak
22. Danuta Piekarska
23. Marian Pruczkowski
24. Wojciech Banasiak
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Paniewo
Sadłóg
Sadłużek
Sierakowy
Świerczynek
Świerczyn
Topólka
Torzewo
Wola Jurkowa
Znaniewo
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UCHWAŁA Nr XLVIII/253/10
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 22 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 98a i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675
i Nr 143 poz. 963) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
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 i Nr 173, poz. 1218
z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, oraz
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, nr 106
poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 6/XIV/2008 Rady Miasta
Włocławka z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 49,
poz. 739) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się stawkę
procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela
lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty
roczne za cały okres użytkowania tego prawa
w wysokości 10% różnicy wartości nieruchomości
przed i po podziale”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy
wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu
urządzeń infrastruktury technicznej.
4
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§ 2. Wykonanie
Uchwały
Prezydentowi Miasta Włocławek.

powierza

się

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.
Przewodniczący
Rady Miasta
Rafał Sobolewski
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UCHWAŁA Nr XXXVII/211/10
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 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 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,50 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł. od
1 ha powierzchni;
c) letniskowych - 0,39 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni;
d) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,10 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,25 zł. od 1 metra
kwadratowego powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 12,00 zł. od 1 metra
kwadratowego powierzchni użytkowej;
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł. od 1 metra
kwadratowego powierzchni użytkowej;
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,00 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni użytkowej;
5
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e) letniskowych - 7,06 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni użytkowej;
f) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,00 zł. od 1 metra kwadratowego
powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele
mieszkalne, położone na terenie gminy Boniewo.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności
statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty
i
budynki
służące
zaopatrzeniu
w
wodę
i odprowadzaniu ścieków.
4. Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
działalność w zakresie pomocy społecznej i kultury.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/152/09 Rady
Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na
2010 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Łuczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 185
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UCHWAŁA Nr XXXVII/212/10
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za pierwsze
trzy kwartały 2010 r. przyjmowaną jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy za
2011 r. do kwoty 34,10 zł. za 1 kwintal.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 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 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, oraz 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. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747 z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób
fizycznych w drodze inkasa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Łuczak
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UCHWAŁA Nr LIII/545/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Kcynia na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28
poz.146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245,
poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116

poz.730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Podaną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 r. średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. wynoszącą 37,64 zł za
1 dt, obniżyć do kwoty 35,46 zł, która stanowi podstawę
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia
na 2011 r.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn
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UCHWAŁA Nr LIII/546/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
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, Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

L.p.

TREŚĆ

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

Od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m2
powierzchni.
Od gruntów pod jeziorami zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – od 1 ha powierzchni.
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego
Od budynków lub części mieszkalnych –
od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – od 1 m2
powierzchni użytkowej.

lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249 poz. 1828, Nr 251,poz. 1847; z 2008 Nr 93,
poz.585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r.
Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 95, poz. 613),
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kcynia:

Stawka wg uchwały
(z wyjątkiem
budynków lub ich
części oraz gruntów
określonych
w kolumnie 4)
3.

Stawka od budynków lub ich
części zajmowanych przez osoby,
których jedynym źródłem
utrzymania jest emerytura, renta,
świadczenie przedemerytalne lub
zasiłek przedemerytalny)
4.

0,74

0,74

4,15

4,15

0,08

0,08

0,60

0,44

19,49

19,49
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8.

9.

– 9867 –

Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1 m2
powierzchni użytkowej.
Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
Od budynków lub ich części pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
Od budowli (od wartości budowli
określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych)

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

Poz. 2452,2453

9,70

9,70

4,27

4,27

6,84

6,84

2% ich wartości

2% ich wartości

się

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/417/2009 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 roku
w
sprawie
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn

2453
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UCHWAŁA Nr LIII/547/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 28 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 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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,
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 art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249 poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692
Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r.
Nr 95, poz.613) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpożarowej,
2) Nieruchomości lub ich części wykorzystane na cele
działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowej,
3) Nieruchomości lub ich części stanowiące własność
komunalną
związane
z
procesem poboru
i uzdatniania wody, odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn

2454
2454

UCHWAŁA Nr LIII/548/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241), w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,

Dopuszczalna
masa
całkowita /w tonach/
Nie mniej
Mniej niż
niż
Dwieosie
12
13
13
14
14
15
15 i powyżej
Trzyosie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25 i powyżej
Czteryosieiwięcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31 i powyżej

poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
posiadania środków transportowych na 2011 rok
w sposób następujący:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 597,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 777,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 955,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

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

Innesystemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.135,00
1.193,00
1.253,00
1.312,00

1.135,00
1.193,00
1.253,00
1.494,00

1.193,00
1.432,00
1.612,00
1.790,00
1.970,00
2.149,00

1.193,00
1.432,00
1.612,00
1.790,00
1.970,00
2.149,00

1.552,00
1.731,00
1.908,00
2.089,00
2.268,00

1.552,00
1.731,00
1.973,00
2.831,00
2.831,00
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3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton 955,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy+przyczepa/w tonach/
Nie mniej niż
Mniej niż

Dwieosie
12
18
25
31
powyżej 36
Trzyosie i więcej
12
powyżej 36
40 i powyżej

4) 4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznawanym
zarównoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25
31
36 włącznie

1.312,00
1.670,00
1.850,00
2.029,00
2.029,00

1.312,00
1.670,00
1.850,00
2.188,00
2.313,00

36 włącznie
40

1.790,00
2.089,00
2.089,00

2.056,00
2.831,00
2.831,00

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: 298,00 zł.
Dopuszczalnamasacałkowitazespołupojazdów:
naczepa /przyczepa/ + pojazdsilnikowy/w tonach/
Nie mniej niż
Mniej niż

Jednaoś
12
18
25
powyżej 36
Dwieosie
12
28
33
powyżej 36
38 i powyżej
Trzyosie i więcej
12
powyżej 36
38 ipowyżej

Poz. 2454

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

Inne systemy
zawieszeniaosi
jezdnych

18
25
36 włącznie

358,00
419,00
476,00
476,00

358,00
419,00
651,00
651,00

28
33
36 włącznie
38

538,00
733,00
1.014,00
1.014,00
1.371,00

538,00
1.014,00
1.541,00
1.541,00
2.028,00

36 włącznie
38

808,00
808,00
1.125,00

1.125,00
1.125,00
1.529,00

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niż 30 miejsc 835,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.670,00 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane

wyłącznie
na
potrzeby
gminnych
jednostek
organizacyjnych oraz wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby akcji ratowniczych.
§ 3. Podatnicy uiszczają należny podatek w kasie
Urzędu Miejskiego w Kcyni, w bankach lub urzędach
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pocztowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Kcyni.

Poz. 2454,2455

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/419/2009 Rady
Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania
środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym
podatku.
§ 5. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn

się
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UCHWAŁA Nr LIII/549/2010
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia na 2011 rok, zarządzenia
poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007, 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,) art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz
obwieszczenie 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kcynia
opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów w wysokość 20,00 zł od każdego psa
podlegającego opłacie na terenie Gminy Kcynia.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa:
1) Na terenie Gminy Kcynia do poboru opłaty od
posiadania
psów
wyznacza
się
sołtysów
poszczególnych sołectw.
2) Opłata od posiadania psów płatna jest w punkcie
kasowym Urzędu Miejskiego w Kcyni lub na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni.

3) Wynagrodzenie za pobór opłaty od posiadania psów
przysługuje sołtysom w
wysokości 2,5%
zainkasowanych przez nich kwot, które podlegają
wpłacie do dnia 28 lutego danego roku.
§ 4. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do
15 lutego 2011 r. względnie w ciągu dwóch tygodni od
dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 5. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do opłaty od
posiadania psów od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Hanioszyn
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UCHWAŁA Nr LIII/412/2010
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Witunia
1)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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. 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.

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 późn. zm. 1) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadać
nazwę
„Wybudowanie”
ulicy
w miejscowości Witunia stanowiącej działki oznaczone
numerami ewidencyjnymi: 191, 240/8, 240/4, 223, 234,
232/1, 220/1, 211/9, 211/13, 193, 196, 198/2 obręb
Witunia.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
12

2456
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UCHWAŁA Nr LIII/418/2010
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art.19c ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze
zm.2)
RADA
MIEJSKA
UCHWALA,
CO
NASTĘPUJE:
§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2.1. Inicjatywą lokalną w rozumieniu niniejszej
uchwały, są różne formy współpracy Gminy Więcbork
z jej mieszkańcami w celu realizacji przedsięwzięć na
rzecz społeczności lokalnej Gminy Więcbork.
2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest
realizowanie przedsięwzięć poprawiających warunki
życia mieszkańców Gminy Więcbork.
3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) Gminie – rozumiemy przez to Gminę Więcbork

b) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.)
c) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza
Więcborka,
d) Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę
Miejską w Więcborku.
§ 3.1. Z inicjatywą lokalną mogą występować
mieszkańcy Gminy Więcbork bezpośrednio lub za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy mający
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy
Więcbork.
2. W ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z art. 19b
ustawy mogą być realizowane zadania publiczne
w zakresie:
a) działalności charytatywnej,
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ul. Mickiewicza 22 do 30 września danego roku
z terminem realizacji w roku następnym.
4. Wnioski na 2011 rok będą przyjmowane
i rozpatrywane w ciągu roku w miarę dysponowania
przez Gminę środkami na ten cel.
5. Począwszy od 2012 roku w budżecie Gminy
Więcbork może być tworzona rezerwa celowa
przeznaczona na finansowanie udziału Gminy
w realizacji inicjatywy lokalnej.
6. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez
Burmistrza, co do celowości realizacji a następnie
zaakceptowane wnioski zostaną rozpisane w ramach
otwartego Konkursu Ofert.
7. Podstawą do realizacji przedsięwzięcia w trybie
inicjatywy lokalnej jest umowa o realizację
przedsięwzięcia.

b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego,
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych,
e) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
g) działalności w sferze kultury fizycznej,
h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
i) turystyki i krajoznawstwa,
j) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
k) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Więcborka.

§ 4.1. Inicjator zainteresowany realizacją zadania
w ramach inicjatywy lokalnej składa w Urzędzie
wniosek.
2. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej
powinien zawierać w szczególności:
a) określenie podmiotu składającego wniosek, imiona
i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną,
b) nazwę i opis inicjatywy,
c) miejsce wykonywania zadania,
d) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz
z harmonogramem realizacji,
e) określenie liczby osób, którym służyć będzie
inicjatywa lokalna,
f) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy w tym:
- całkowity koszt,
- wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz
planowany
sposób
wydatkowania
dofinansowania,
- oświadczenie o zgromadzonych środkach
własnych,
- informacje o ewentualnych innych źródłach
finansowania.
g) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z Gminą.
3. Wnioski, o których mowa w pkt. 1 można
składać w Urzędzie Miejskim w Więcborku

powierza

się

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
1)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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 1241, z 2010 r. Nr28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, Dz.U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28
poz. 146.

2458
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UCHWAŁA Nr LIII/419/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,

poz. 1441; 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 185

– 9873 –

Poz. 2458,2459

z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412,
Nr 245,poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

2) 2. Podatnicy z terenu wsi podatek płacą
u inkasentów, na których w sołectwach wyznacza
się sołtysa, w bankach, w kasie Urzędu Miejskiego
w Więcborku lub przekazem pocztowym na konto
Urzędu Miejskiego w Więcborku.

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

§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Więcborka.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

§ 2.1)1. Podatnicy z terenu miasta wpłacają podatek
w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, w bankach
lub przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego
w Więcborku.

2459
2459

UCHWAŁA Nr LIII/420/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; 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) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Więcbork
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,68 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,21 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 5,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
f) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Podatnicy z terenu miasta wpłacają podatek
w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, w bankach
lub przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego
w Więcborku.
§ 3. Od podatników z terenu wsi pobór następuje
w drodze inkasa przez sołtysów, wyżej wymienieni
podatnicy mogą również dokonywać wpłat w kasie
Urzędu Miejskiego w Więcborku, w bankach lub
przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego
w Więcborku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 185

– 9874 –

Poz. 2459,2460

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

§ 4. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Więcborka.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/318/2009 Rady
Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz poboru podatku w drodze inkasa.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

2460
2460

UCHWAŁA Nr LIII/421/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zwolnień z podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; 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) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1.1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki, w których prowadzona jest
działalność kulturalna, wychowawcza i opiekuńcza
przez jednostki do tego powołane,
b) grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej przez jednostki do tego
powołane,
c) grunty i budynki przeznaczone na działalność
sportową,
d) budynki i grunty pod budynkami przeznaczone na
zlewnie mleka,
e) budynki i grunty przeznaczone na utylizację
odpadów stałych.
2) Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
a) autobusy przewożące dzieci do szkół i gimnazjów.
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§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Więcborka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/319/2009 Rady
Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zwolnień z podatków.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 roku .
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 185

– 9875 –

Poz. 2461,2462

2461
2461

UCHWAŁA Nr LIII/422/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; 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) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620)
RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 3.1) Posiadacze psów z terenu miasta wpłacają
opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku,
w bankach lub przekazem pocztowym na konto Urzędu
Miejskiego w Więcborku.
2) Posiadacze psów z terenu wsi wpłacają opłatę
u inkasentów, na których w sołectwach wyznacza się
sołtysa, w bankach, w kasie Urzędu Miejskiego
w Więcborku lub przekazem pocztowym na konto
Urzędu Miejskiego w Więcborku.

§ 1. Wprowadza opłatę od posiadania psów w
wysokości 36,00 zł rocznie od jednego psa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

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

§ 2.1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca każdego roku,
a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu
roku w terminie 14 dni od nabycia psa. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia opłaty w ciągu roku, opłatę
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
istniał obowiązek opłaty.
2) Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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2462
2462

UCHWAŁA Nr LIII/423/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; 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) i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620,) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 185

– 9876 –

§ 1. Ustala następujące
stawek opłaty targowej:

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109,
Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466) RADA
MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Lp.
1.
2.
3.

Forma sprzedaży
Przy sprzedaży krajowych produktów rolnych z samochodu, ciągnika, wozu,
stoiska.
Przy sprzedaży małych ilości produktów rolnych lub przemysłowych z ręki, kosza,
wiadra, torby, skrzynki.
Przy sprzedaży produktów przemysłowych i innych z samochodu, stoiska – od
jednego zajętego sektora.

Poz. 2462,2463

wysokości

dziennych

Wysokość opłaty
(zł.)
13,00
5,00
30,00

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

§ 2. Uiszczenie opłaty targowej następuje na
targowisku w dniu sprzedaży gotówką za
pokwitowaniem u inkasenta, na którego wyznacza się
gospodarza targowiska. Za pobór opłaty targowej
przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości
13% pobranej opłaty.
§ 3. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Więcborka.
§ 4. Traci
moc
uchwała
Rady
Miejskiej
w Więcborku: Nr XXVI/224/2008 z dnia 13 listopada
2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru .
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

2463
2463

UCHWAŁA Nr LIII/424/10
RADY MIEJSKIEJ w WIĘCBORKU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity:
Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.., Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.., Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r., poz. 128, Nr 181, poz.1337;
z 2007 r.Nr 48, poz.327,Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220,

poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 wraz z późń. zm.)
RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Ustala sie stawki podatku od środków
transportowych w wysokości:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 685,00 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 750,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 964,00 zł;
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2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.124,00 zł;
4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż12 ton, w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 378,00 zł;
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
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według stawek określonych w załączniku Nr 3
niniejszej uchwały;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 916,00 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.915,00 zł;
§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi
Więcborka
§ 3. Traci moc uchwała NR XL/322/2009 Rady
Miejskiej w Więcborku z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2010 rok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Kujawiak

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/424/10
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 października 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w
tonach)
nie mniej
mniej niż
niż
12
15
15

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1.111,00 zł.
1.688,00 zł.

12
25

25

1.848,00 zł.
2.247,00 zł.

12
26
31

25
31

2.342,00 zł.
2.552,00 zł.
2.709,00 zł.

inny system zawieszenia
osi jezdnych
dwie osie
1.111,00 zł.
1.688,00 zł.
trzy osie
1.848,00 zł.
2.247,00 zł.
cztery osie i więcej
2.342,00 zł.
2.552,00 zł.
2.709,00 zł.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/424/10
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 października 2010 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub
przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

12
18
25

18
25

1.111,00 zł.
1.667,00 zł.
2.209,00 zł.

12
25
36
40

25
36
40

1.848,00 zł.
2.209,00 zł.
2.858,00 zł.
2.858,00 zł.

inny system
zawieszenia osi
jezdnych
dwie osie
1.111,00 zł.
1.667,00 zł.
2.209,00 zł.
trzy osie
1.848,00 zł.
2.209,00 zł.
2.858,00 zł.
2.858,00 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/424/10
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 października 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

19

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

12
18
25

18
25

359,00 zł.
393,00 zł.
584,00 zł.

12
28
33
36

28
33
36

351,00 zł.
903,00 zł.
1.409,00 zł.
1.768,00 zł.

12
38

38

981,00 zł.
1.331,00 zł.

inny system
zawieszenia osi
jezdnych
jedna oś
359,00 zł.
393,00 zł.
584,00 zł.
dwie osie
351,00 zł.
903,00 zł.
1.409,00 zł.
1.768,00 zł.
trzy osie i więcej
981,00 zł.
1.331,00 zł.
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UCHWAŁA Nr XLI/42/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: 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, 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,
z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613, zm.: Dz.U. Nr 96, poz.620) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość podatku od środków
transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 603 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 819 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 967 zł,
2) od samochodu ciężarowego, w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku nr 1 do uchwały.
3) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 603 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 819 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 967 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek
określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 tony do 9,5 tony włącznie - 133 zł,
b) powyżej 9,5 tony i poniżej 12 ton - 303 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych
w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc - 411 zł,
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 750 zł,

c) powyżej 30 miejsc - 1.648 zł.
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3
i 7 wyprodukowanych przed 1998 rokiem stawkę
podatku zwiększa się o 5% i określa się w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 633 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 860 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1015 zł,
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 633 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 860 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1015 zł,
3) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc - 432 zł,
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 788 zł,
c) powyżej 30 miejsc - 1.730 zł.
§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3
i 7 posiadających katalizator stawkę podatku zmniejsza
się o 10% i określa się w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 543 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 737 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 870 zł,
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 543 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 737 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 870 zł,
3) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc - 370 zł,
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 675 zł,
c) powyżej 30 miejsc - 1.483 zł.
§ 4. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy stanowiące własność gminy
i
wykorzystywane
dla
potrzeb
jednostek
organizacyjnych gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/53/2009 Rady
Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
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określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku
należnego od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/42/2010
Rady Gminy Sadki
z dnia 5 listopada 2010 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
stawki podatku dla samochodów ciężarowych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

1

2

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

12

13

967

1093

13

14

1030

1155

14

15

1093

1216

1155

1564

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

4

Dwie osie

15
Trzy osie
15

17

1030

1155

17

19

1093

1216

19

21

1167

1292

21

23

1254

1378

23

25

1365

1961

1489

2049

25

1178

1365

25

27

1365

1552

27

29

1552

2080

25
Cztery osie i więcej
23
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31

31
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2110

2855

2172

2855
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/42/2010
Rady Gminy Sadki
z dnia 5 listopada 2010 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2

stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1170

1365

18

25

1365

1552

25

31

1552

1738

1800

2206

1614

2172

2172

2855

31
Trzy osie
36

40

40

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/42/2010
Rady Gminy Sadki
z dnia 5 listopada 2010 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
stawki podatku od przyczep i naczep
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

310
495

404
682

Jedna oś
12
18

18
25
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558

744

Dwie osie
23

28

435

744

28

33

777

1055

33

38

1055

1614

1427

2108

869

1178

1178

1614

38
Trzy osie
36

38

38
20
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UCHWAŁA Nr XLI/45/2010
RADY GMINY SADKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/32/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz.U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Dz.U.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 277, poz. 1658, Dz.U. z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz.U.
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705, z 2010 r.
Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 520, Nr 127, poz. 857,
Nr 148, poz. 991) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/32/2008 Rady Gminy
Sadki z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu
pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się
następujące zmiany:
21

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się wg
wzoru: S = {2 x Z – [(1,2 x Z x D) : K]} x 80%
gdzie: S – kwota przyznanego stypendium 1,2 –
stały współczynnik Z – kwota określona w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r.
o świadczeniach rodzinnych D – miesięczny dochód
na jednego członka rodziny K – kwota miesięcznego
dochodu na jednego członka rodziny określona
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r.
o pomocy społecznej
2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się
1% środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów
szkolnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Sadki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Barbara Gajewska
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UCHWAŁA Nr XLIII/195/2010
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806;
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142
i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
i Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 491,78 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.102,52 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.392,60 zł;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak
w załączniku nr 1 do uchwały;
3) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 491,78 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1102,52 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.392,60 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak
w załączniku nr 2 do uchwały;
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego 192,63 zł;
6) od przyczep lub 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 jak
w załączniku nr 3 do uchwały;
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 853,24 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.705,34 zł.
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3
i 7 wyprodukowanych przed 1985 r. stawki podatku
zwiększa się o 3% i wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 506,53 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.135,59 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.434,38 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 506,53 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.135,59 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.434,38 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 878,83 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.756,50 zł.
§ 3. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 3
i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza
się o 3% i wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 477,03 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.069,44 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.350,82 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 477,03 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.069,44 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.350,82 zł;
3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 827,64 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.654,18 zł.
§ 4. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane
w celu dowożenia uczniów do szkół oraz ochrony
przeciwpożarowej.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Aleksandra Chudzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/195/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.547,87
1.541,03

1.637,35
1.660,01
1.682,68
1.705,34

1.563,71
1.586,36
1.463,98
1.584,10
1.705,34
1.762,00
1.818,65
1.875,31

1.586,36
1.728,00
1.870,77
1.926,30
1.982,95
2.039,60

1.586,36
1.677,01
1.767,66
1.858,31
1.960,29

1.705,34
1.920,63
2.152,93
2.515,52
2.772,61
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/195/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 8 listopada 2010 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

Dwie osie
12
18
25
31
powyżej 36
Trzy osie

18
25
31
36

stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.586,36
1.705,34
1.790,32
1.875,31
1.948,96

1.541,03
1.756,33
1.971,63
2.143,03
2.300,22
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1.479,85
1.733,67
1.982,95

1.926,30
2.143,03
2.606,17
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/195/2010
Rady Gminy Papowo Biskupie
z dnia 8 listopada 2010 r.

Stawki podatku 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
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

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

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

243,62
379,60
515,57

243,62
668,54
883,84

18
28
33
36
38

254,95
628,88
1.007,34
1.127,45
1.240,76
1.316,81

368,26
1.082,12
1.529,70
1.694,01
1.858,31
2.014,67

18
36

804,51
1.007,34
1.119,51

1.119,51
1.529,70
1.665,68

Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
18
28
33
powyżej 36
38
Trzy osie
12
18
powyżej 36
22
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UCHWAŁA Nr XLIII/193/2010
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
Papowo Biskupie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806;
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142
i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6 ust. 3
i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku

rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825
i z 2007 r. Dz.U. Nr 109, poz. 747 i z 2008 r. Dz.U.
Nr 116, poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako
podstawę obliczania podatku rolnego, ustaloną
w
komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego w kwocie 37,64 zł za 1dt
i opublikowaną w M.P. z 2010 r. Nr 76, poz. 960 do
kwoty 34,61 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Papowo Biskupie.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Aleksandra Chudzik
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UCHWAŁA Nr XLIII/194/2010
RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

24

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806;
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 142
i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada
Gminy uchwala, co następuje:

6) od budowli 2% ich wartości na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków (od 1 m2 powierzchni): 0,71 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych (od 1 ha
powierzchni): 4,15 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego (od 1 m2 powierzchni): 0,20 zł.

§ 1. Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części: 0,56 zł;
2) 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: 17,46 zł;
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 9,82 zł;
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych: 4,27 zł;
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego: 4,60zł;

§ 3. Zwalnia się z podatku:
1) określonego w § 1 - nieruchomości zajęte na
potrzeby kultury i ochrony przeciwpożarowej;
2) określonego w § 1 pkt 6 - budowle wykorzystywane
bezpośrednio do uzdatniania i rozprowadzania wody
oraz służące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków;

§ 2. Podatek płatny będzie w kasie Urzędu Gminy
lub w banku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Aleksandra Chudzik
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UCHWAŁA Nr XLIV/327/10
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 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
i Nr 106, poz. 675), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatków od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 632,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.010,00 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.136,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.136,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.200,00 zł,
- o liczbie osi - cztery - 1.320,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.446,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.518,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.776,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.670,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.032,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.542,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1.754,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.032,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi dwie - 1.894,00,
c) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.938,00 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.262,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.954,00 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej - 2.850,00 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 616,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.102,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.280,00 zł;
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton o liczbie osi - dwie - 1.140,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
31 ton o liczbie osi - dwie - 1.590,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
31 ton o liczbie osi - trzy - 1.650,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż
36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.760,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.114,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub
mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.784,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.156,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.846,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.214,00 zł;
6) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton o liczbie osi - dwie - 1.336,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
31 ton o liczbie osi - dwie - 2.160,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
31 ton o liczbie osi - trzy - 2.180,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż
36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.190,00 zł,
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- o liczbie osi - trzy - 2.200,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 36 ton i równej lub
mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.240,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.260,00 zł,
f) wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.300,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.858,00 zł;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej
12 ton - 514,00 zł;
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 580,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 846,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 970,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 704,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.044,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.172,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub
mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 802,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.140,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.248,00 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 860,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.414,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.458,00;
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9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi - jedna - 710,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 982,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.136,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 900,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.592,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.320,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i równej lub
mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.000,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.720,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 1.747,56 zł,
d) wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.300,00 zł,
- o liczbie osi - dwie - 1.790,00 zł,
- o liczbie osi - trzy - 2.000,00;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.000,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.064,00 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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