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UCHWAŁY
nr XXVII/402/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 października
2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej,
niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
aleksandrowskiego w roku 2011
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nr LIII/436/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
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2472
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nr LIII/437/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Szubin na 2011 r.
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nr LIII/438/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji
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nr LIII/442/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin
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nr XLI/245/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
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nr XLI/250/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia
8 października 2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na
2011 r.
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nr XLI/251/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale XL/239/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia
8 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych
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nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Brodnica z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
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nr XLI/417/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Nowa Wieś Wielka
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nr XLII/426/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
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nr XLII/427/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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nr XLII/431/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
Nowa Wieś Wielka
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nr XLII/434/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania
świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po
przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Wieś Wielka

9911

nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
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nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 r.
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nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
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nr XL/233/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.

9916

nr XL/234/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku
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nr XL/235/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

9918

2490

–

nr XLV/215/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku
rolnego na 2011 r.
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nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
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nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
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z dnia 18 listopada 2010 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/472ZTO-A/710/W/OPO/2010/AJ w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła
udzielonej Zakładom Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy

9924

z dnia 19 listopada 2010 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295ZTO-C/273/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/309-ZTO-A/273/W/OPO/2010/AJ w sprawie zmiany
przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie oraz
przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

9925

z dnia 23 listopada 2010 r. decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-421066(6)/2010/530/VI/AS zatwierdzająca zmianę taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
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UCHWAŁA Nr XXVII/402/2010
RADY POWIATU w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy i ustalenia dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni
wolne od pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2011
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września
2001 roku prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 roku
Nr 45, poz. 271 ze zm) po zasięgnięciu opinii
burmistrzów i wójtów gmin z terenu Powiatu
Aleksandrowskiego
oraz
Pomorsko-Kujawskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu
Aleksandrowskiego w roku 2011.
2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2.1. Określa się harmonogram dyżurów w porze
nocnej, w niedzelę, święta i inne dni wolne od pracy
aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2011.
2. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Dariusz Wochna

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9892 –

Poz. 2470

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9893 –

Poz. 2470

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9894 –

Poz. 2470

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9895 –

Poz. 2470

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9896 –

Poz. 2470

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9897 –

Poz. 2470
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Poz. 2470
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Poz. 2471

2471
2471

UCHWAŁA Nr LIII/436/10
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 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
i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz art. 10 ust. 1-3, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1) (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 granic stawek
kwotowych i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita /w tonach/

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych na 2011 rok w sposób
następujący:
1) od samochodów ciężarowych o których mowa
w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 660,- zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 760,- zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1020,- zł
2) od samochodów ciężarowych o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i rodzaju
zawieszenia:

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

14
15

1.080,1.210,1.320,-

1.130,1.320,1.520,-

19
23

1.140,1.320,1.450,-

1.190,1.390,1.880,-

27
29

1.320,1.450,1.990,-

1.350,1.990,2.858,-

Nie mniej niż

Mniej niż

1
dwie osie
12
14
Od 15 i powyżej
trzy osie
12
19
Od 23 i powyżej
cztery osie i więcej
12
27
Od 29 i powyżej

2

3) od ciągników siodłowych lub balastowych o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 970,- zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.030,- zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100,- zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i zawieszeniu:

4
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa /w tonach/

Poz. 2471

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

25
31

530,740,1.800,-

660,1.120,2.209,-

40

1.570,2.090,-

2.050,2.858,-

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

dwie osie
12
25
Od 31 i powyżej
trzy osie
12
Od 40 i powyżej

5) od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które
łącznie
z
pojazdem
silnikowym
posiada
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 790,- zł
6) od przyczep lub naczep o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa, /przyczepa +
pojazd silnikowy/ /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25

490,550,780,-

540,610,840,-

28
33
38

610,840,1.110,1.460,-

730,1.080,1.560,2.060,-

38

840,1.210,-

1.140,1.570,-

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

jedna oś
12
18
Od 25 i powyżej
dwie osie
12
28
33
Od 38 i powyżej
trzy osie
12
Od 38 i powyżej

7) od autobusu o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od
liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 500,- zł
b) od 15 do 29 miejsc włącznie - 930,- zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.900,- zł
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Szubina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/310/09 z dnia
29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych
stawek podatku od środków transportowych na
2010 rok oraz wprowadzenie niektórych zwolnień od
tego podatku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko
Pomorskiego
Nr 120,
poz. 2013 z dnia 2 grudnia 2009 roku.
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Poz. 2471,2472

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
1)

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnych Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2471

2472
2472

UCHWAŁA Nr LIII/437/10
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Szubin na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 i 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 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:

2472

§ 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 35,50, która stanowi podstawę obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2011 r.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Szubina.

uchwały

powierza

się

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9902 –

Poz. 2473

2473
2473

UCHWAŁA Nr LIII/438/10
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873,
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności tych organizacji, zwanych
dalej „konsultacjami”.
§ 2. Konsultacje przeprowadza
o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.

się

w oparciu

§ 3.1. Konsultacje
przeprowadza
się
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie
poddanej konsultacji.
3. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) inne akty prawne ważne z punktu widzenia
społecznego.
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów
Gminy Szubin.
§ 4.1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest, zgodnie
ze statutem Gminy Szubin, z inicjatywy Burmistrza
Szubina, konsultacje przeprowadza się przed
wniesieniem projektu pod obrady Rady Miejskiej.
2. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego
podlegający konsultacji zgłaszany jest, zgodnie
ze statutem Gminy Szubin, z inicjatywy co najmniej
3 radnych lub grupy 1000 mieszkańców wpisanych do
rejestru wyborców gminy konsultacje przeprowadza się
po
otrzymaniu
przez
Burmistrza
Szubina
od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie
projektu stosownego aktu prawa miejscowego.
§ 5.1. Burmistrz Szubina w drodze zarządzenia
określa
w
szczególności,
formę
i
termin
przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę
organizacyjną Urzędu Miejskiego w Szubinie
odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach,
w tym o przedmiocie konsultacji publikuje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szubin,
a także w formie obwieszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Szubine w terminie nie krótszym niż
7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.
3. W
zależności
od
potrzeb
ogłoszenie
o przeprowadzeniu konsultacji może być opublikowane
w prasie o zasięgu lokalnym.
4. Konsultacje mogą mieć fomę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) ankiet.
5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności
pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia
opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia
zamieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Szubin.
6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz Szubina przedstawia Radzie Miejskiej
załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szubinie.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/419/10 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Poz. 2473,2474

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała

2473

2474
2474

UCHWAŁA Nr LIII/442/10
RADY MIEJSKIEJ w SZUBINIE
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kołaczkowo gm. Szubin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać w miejscowości Kołaczkowo gm.
Szubin nazwę drodze wewnętrznej Szlachecka,
obejmującą w całości wydzieloną geodezyjnie działkę
nr 5/7.
§ 2. Przebieg nowo nazwanej drogi wewnętrznej,
o której mowa w § 1, określa schematyczny szkic
sytuacyjny
części
miejscowości
Kołaczkowo
gm. Szubin, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Domżała
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UCHWAŁA Nr XLI/245/2010
RADY GMINY w DĄBROWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
(Monitor Polski Nr 76 poz. 960 z kwoty 37,64 zł za 1q
do kwoty 35,00 zł za 1q.)

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; 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, (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Dąbrowie
uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
poprzez
rozplakatowanie na terenie gminy oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Cywiński

2475

2476
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UCHWAŁA Nr XLI/250/2010
RADY GMINY w DĄBROWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XL/238/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października
2010 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.
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; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5
ust. 1 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; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Dąbrowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/238/2010 Rady Gminy
w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie
określenia stawek w podatku od nieruchomości na
2011 r. skreśla się w całości zapis § 2 pkt 3 o treści:
„budynki lub ich części i grunty będące w posiadaniu
organizacji zawodowych, organizacji społecznych,
w tym stowarzyszeń, zajęte na potrzeby prowadzenia
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
poprzez
rozplakatowanie na terenie gminy oraz w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Cywiński

2476
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UCHWAŁA Nr XLI/251/2010
RADY GMINY w DĄBROWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XL/239/2010 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 października
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 i zwolnień
podatkowych.
§ 1. W Uchwale nr XL/239/2010 Rady Gminy
w Dąbrowie z dnia 8 października 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2011 i zwolnień podatkowych
skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 i nadaje się
nowe o treści:
„§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych pojazdy wykorzystywane do dowozu
uczniów do szkół oraz pojazdy przeznaczone wyłącznie
do wykonywania zadań administracji publicznej.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. nr 17
poz 128, nr 181 poz. 1337; z 2007 r. nr 48 poz. 327,
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52
poz. 420; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku 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; z 2008r. nr 93 poz. 585,
Nr 116 poz.730; poz. 1655, z 2009r Nr 56 poz. 458)
Rada Gminy w Dąbrowie uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
poprzez
rozplakatowanie na terenie gminy oraz opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Cywiński

2477

2478
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UCHWAŁA Nr XLIII/263/2010
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku
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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, 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), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
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Stawka podatku
400,00
500,00
600,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg liczby
osi:
Liczba osi
Stawka podatku
i dopuszczalna
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub
masa całkowita
zawieszeniem
w tonach
nie mniej
mniej
uznanym za równoważne
niż
niż
2 osie
12
13
1200,00
13
14
1250,00
14
15
1300,00
15
1350,00
3 osie
12
17
1300,00
17
19
1350,00
19
21
1400,00
21
23
1450,00
23
25
1500,00
25
1550,00
4 osie i więcej
12
25
1600,00
25
27
1650,00
27
29
1700,00
29
31
1750,00
31
1800,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1200,00
1300,00
1400,00
1600,00
1400,00
1450,00
1500,00
1550,00
1600,00
1650,00
1700,00
1800,00
1900,00
2480,00
2480,00

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:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa w tonach
od 3,5
do 5,5
pow. 5,5
do 9
pow. 9
do mniej niż 12

Stawka podatku
500,00
600,00
700,00

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 wg liczby
osi:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik
balastowy + przyczepa w tonach
nie mniej niż

Stawka podatku
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

mniej niż

2 osie
12
18
25
31
3 osie i więcej
12
40

18
25
31

1200,00
1400,00
1500,00
1600,00

1300,00
1500,00
1700,00
1960,00

40

1600,00
1743,00

1743,00
2577,00
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5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa + pojazd silnikowy przyczepa
+ pojazd silnikowy w tonach
od 7
do 9
pow. 9
do mniej niż 12

Stawka podatku
200,00
300,00

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton wg liczby osi:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
naczepa + pojazd silnikowy
przyczepa + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej
mniej niż
niż

Stawka podatku
Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 oś
12
18
25

200,00
300,00
400,00

300,00
450,00
600,00

800,00
850,00
900,00
1162,00
3 osie i więcej
1000,00
1200,00

1200,00
1300,00
1400,00
1719,00

18
25
2 osie

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

7) od autobusów:
Liczba miejsc
pow. 15

do 15

Stawka podatku
700,00
1100,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/192/09 Rady
Gminy Brodnica z dnia 23 listopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2010 roku
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 134, poz. 2403).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Domżalski
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1200,00
1300,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9908 –

Poz. 2479

2479
2479

UCHWAŁA Nr XLI/417/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W statucie Gminy Nowa Wieś Wielka,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/81/03 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś
Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego Nr 113, poz. 1605, z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 9;
2) w § 7:
- po ust. 5 dodaje się ust. 6 do ust. 9 w brzmieniu:
„6. Udostępnianie
informacji
publicznych
następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym
dokumentów urzędowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej,
2) udostępniania na wniosek informacji nie
zamieszczonych w Biuletynie Informacji
Publicznej,
3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia
w miejscach ogólnie dostępnych,
4) wstępu
na
posiedzenia
organów
i udostępniania materiałów, w tym
audiowizualnych i teleinformatycznych,
dokumentujących te posiedzenia.
7. Dostęp do informacji publicznej jest
bezpłatny, za wyjątkiem gdy Urząd ma ponieść
dodatkowe koszty związane ze wskazanym
we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością
przekształcenia
informacji
w formę wskazaną we wniosku; wówczas może
pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości
odpowiadającej tym kosztom.
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8. Z dokumentów wymienionych w ust. 5
mieszkańcy mogą sporządzać notatki, odpisy
i wyciągi oraz je kopiować i fotografować.
9. Wniosek oraz odpowiedź o udzielenie
informacji publicznej może mieć również formę
elektroniczną.”,
- skreśla się dotychczasowy ust. 6,
- dotychczasowe ust. 7 i 8 otrzymują odpowiednio
oznaczenie: ust. 10 i 11;
3) w § 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10.
W
przypadku
odwołania
lub
przyjęcia
rezygnacji
przewodniczącego
i
wiceprzewodniczącego
oraz
niewybrania
w to miejsce osoby do pełnienia tej funkcji
w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo
od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru
przewodniczącego zwołuje wojewoda. Sesja
zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni
po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
11. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 10, do
czasu
wyboru
przewodniczącego
prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który
wyraził zgodę na prowadzenie sesji.”;
4) w § 28 ust. 1 po wyrazie „sołectwach” dodaje się
wyrazy „oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej”;
5) w § 64 ust. 1 wyraz „budżetu” zastępuje się
wyrazami „uchwały budżetowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9909 –

Poz. 2480,2481

2480
2480

UCHWAŁA Nr XLII/426/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 1. W uchwale Nr XXX/322/05 Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 145,
poz. 2676), w § 1 w pkt 5 wyraz „budżetowych”
zastępuje się wyrazem „organizacyjnych”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i 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, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 106, poz. 675 ) uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik

2480

2481
2481

UCHWAŁA Nr XLII/427/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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, 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, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), uchwala się, co
następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 32,00 zł za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/337/09 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik
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Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9910 –

Poz. 2482

2482
2482

UCHWAŁA Nr XLII/431/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś
Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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 Nr 157, poz. 1241,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292, Nr 180,
poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 Nr 219,
poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się, co
następuje:

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój
psychofizyczny dziecka;
3) gry i zabawy edukacyjne, aktywizujące oraz
badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym
światem;
4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspakajające
ich
potrzeby
aktywności
i zainteresowania;
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
6) zabawy
edukacyjne
wspomagające
rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka.

§ 1.1. Usługi
świadczone
przez
publiczne
przedszkola prowadzone przez Gminę Nowa Wieś
Wielka w zakresie podstawy programowej określonej
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17, z późn. zm.) są realizowane bezpłatnie
w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka
w
zakresie
realizacji
programu
wychowania
przedszkolnego
uwzględniającego
podstawę
programową, odbywa się w przedszkolach od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 6. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3, za
pobyt dzieci z rodzin pozostających pod opieką
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2.1. Ustala
się
opłatę
za
świadczenia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Nowa Wieś Wielka w czasie przekraczającym
wymiar zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1, za zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne.
2. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz
dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) opiekę nad dzieckiem realizowaną przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
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§ 3. Opłata za świadczenia, o których mowa w § 2,
za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej,
wynosi 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
§ 4. Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem
oraz zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole
publiczne określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiędzy dyrektorem publicznego
przedszkola
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 5. W
przypadku
nieobecności
dziecka
w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3, podlega
zwrotowi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/321/09 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2009 r.
w
sprawie
ustalenia
opłat
za
świadczenia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Nowa Wieś Wielka.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 186

– 9911 –

Poz. 2483

2483
2483

UCHWAŁA Nr XLII/434/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub
świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś
Wielka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106,
poz. 675) oraz art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91b
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,
Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin, określający rodzaje
oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub
świadczenie kompensacyjne placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa
Wieś Wielka.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka Nr IX/72/07 z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
i nauczycieli emerytów lub rencistów, placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Wieś Wielka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Jędrusik

Załącznik
do uchwały nr XLII/434/10
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 9 listopada 2010 r.
2483

Regulamin określający rodzaje oraz warunki
i sposób przyznawania świadczeń przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po
przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie
kompensacyjne placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.
§ 1.1. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
i byłych nauczycieli-emerytów lub rencistów korzystających
z opieki zdrowotnej określa corocznie uchwała budżetowa.
2. Środkami finansowymi, o których mowa w § 1
ust. 1, dysponuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
3. Obsługę administracyjno – finansową prowadzi
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
4. Wstępnej weryfikacji wniosków, pod względem
formalnym, dokonuje kierownik Gminnego Zespołu
Obsługi Oświaty.

5. Środki finansowe niewykorzystane w danym
roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.
§ 2.1. Z pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać
nauczyciele aktualnie zatrudnieni oraz nauczyciele po
przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie
kompensacyjne w związku z:
1) długotrwałą, ciężką lub przewlekłą chorobą;
2) rehabilitacją, związaną z chorobami zawodowymi
i powypadkową;
2. Pomoc zdrowotna może być udzielona raz
w roku kalendarzowym w formie zasiłku pieniężnego.
§ 3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej
uzależniona jest od:
1) wysokości posiadanych środków na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli;
2) ilości wniosków złożonych przez nauczycieli;
3) wysokości poniesionych kosztów leczenia;
4) przebiegu choroby i czasu leczenia;
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§ 4.1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej
jest złożenie przez nauczyciela wniosku o przyznanie
zasiłku pieniężnego.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może
wystąpić również członek rodziny, opiekun prawny,
jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do
podejmowania czynności w tym zakresie, lub związki
zawodowe.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na
pomoc zdrowotną składa się w Gminnym Zespole
Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, w terminie do
dnia 10 czerwca każdego roku, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku wnioskodawca załącza:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
nauczyciela ze wskazaniem rodzaju leczenia,
wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem
złożenia wniosku;
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty
leczenia;
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3) inną dokumentację świadczącą o stanie zdrowia
nauczyciela;
§ 5.1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej
rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy
w składzie:
1) przewodniczący
przedstawiciel
organu
prowadzącego
2) członek - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej
3) członek
Przewodniczący
Komisji
Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego
„Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy.
4) sekretarz - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi
Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza
protokół. Ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy
zdrowotnej dla nauczyciela i jej wysokości, w oparciu
o opinię komisji, podejmuje Wójt Gminy.
3. Decyzja Wójta Gminy o przyznaniu lub
odmowie przyznania świadczenia pomocy zdrowotnej
jest ostateczna.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2010
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)/, art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (1) *2) tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613 z późn. zm./ oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. /M.P. Nr 55,
poz 755/ uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy
Zakrzewo:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków. - 0,60 złotych od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne
lub
elektrowni
wodnych
4,15 złotych od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,08 złotych od 1 m² powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,29 złotych od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,50 złotych od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 7,60 złotych od 1 m2 –
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 złotych. od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 2,30 złotych od 1 m² powierzchni
użytkowej
2484

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3,oraz ust. 3-7.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części zajęte na cele mieszkalne.

-

-

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
nieruchomości
lub
ich
części,
związane
z
działalnością
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej,
nieruchomości
lub
ich
części
związane
z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej,
pomocy społecznej z wyjątkiem zajętej na
prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zakrzewo.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Wanda Dzioba
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, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r Dz.U.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
(1)* 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 miedzy państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2). Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U z 2010 r, Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2010
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm1)/ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm2)/ uchwala się co
następuje:

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

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta obliczoną za okres
trzech kwartałów 2010 roku ogłoszoną Komunikatem
Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. /M.P. Nr 76, poz. 960/ z kwoty
37,64 zł za 1 dt., do kwoty 35,20 zł stanowiącą
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na
obszarze Gminy Zakrzewo.

1)

Przewodnicząca
Rady Gminy
Wanda Dzioba
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, 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 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz.1458 z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXIV/217/2010
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1); oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.)2), oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.
(M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych na rok 2011 wg załącznika.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zakrzewo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Wanda Dzioba

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, 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, Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Dz.U.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Dz.U. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz.675
2)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w /Dz.U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Dz.U.
Nr 56, poz. 458, Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620/.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenie
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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Załącznik
do uchwały nr XXXIV/217/2010
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 10 listopada 2010 r.
Załącznik do Uchwały RG Zakrzewo Nr XXXIV/217/2010
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t.
Stawki w zł.
Rok produkcji

Wyszczególnienie
A/1 powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie (z katalizatorem)
A/2 powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)
B/1 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie ( z katalizatorem)
B/2 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)
C/1 powyżej 9 t do poniżej 12 t ( z katalizatorem)
C/2 powyżej 9 t do 12 t (bez katalizatora)

do 1998
590
655
644
715
750
834

od 1999
483
536
579
644
676
750

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
Nie mniej niż
12
14

Mniej niż
14

12
19
25

19
25

12
25

25

Stawki podatku w zł.
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym uznawanym Inne systemy zawieszeń osi jezdnych
za równoważne
Dwie osie
173
476
672
1 521
Trzy osie
302
616
1086
1 642
1233
1 915
Cztery osie i więcej
799
811
2602
2 858

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t.
Stawki w zł.
Rok produkcji

Wyszczególnienie
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie (z katalizatorem)
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie (bez katalizatora)
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie (z katalizatorem)
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie (bez katalizatora)
Powyżej 9 t do poniżej 12 t (z katalizatorem)
Powyżej 9 t do poniżej 12 t (bez katalizatora)

do 1998
590
655
644
715
750
834

od 1999
483
536
579
644
676
750

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowanie do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w t
Nie mniej niż
12
25
31

Mniej niż
25
31

Stawki podatku w zł.
Osie jezdne z
zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym
zawieszeń osi
uznawanym
jezdnych
za równoważne
Dwie osie
322
584
680
1 118
1717
2 209
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Trzy osie
40

12
40

1513
1828

2 094
2 858

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t
i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Stawka podatku w zł.
Rok produkcji
do 1998
od 1999
478
357
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego.
Stawki podatku w zł.
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszeń osi
pneumatycznym uznawanym
jezdnych
za równoważne
Jedna oś
596
715
715
834

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w t
Nie mniej niż
12
25

Mniej niż
25

12
33
38

33
38

12
38

38

Dwie osie
954
1251
1 398

1 132
1 747
1751

822
1145

1 145
2 209

Trzy osie

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia.
Wyszczególnienie
Do 15 miejsc (z katalizatorem)
Do 15 miejsc (bez katalizatora)
Powyżej 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc (z katalizatorem)
Powyżej 15 miejsc, ale mniej niż 30 miejsc (bez katalizatora)
Równej lub wyższej niż 30 miejsc (z katalizatorem)
Równej lub wyższej niż 30 miejsc (bez katalizatora)

Stawki w zł.
Rok produkcji
do 1998
od 1999
697
536
775
596
976
750
1 085
834
1 673
1 287
1 860
1 430
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UCHWAŁA Nr XL/233/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz.1271; Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), w związku z art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775, Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz.U.
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z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; Dz.U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Dz.U. z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z 2010 r. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy Waganiec
uchwala, co następuje:

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień
nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru
wg. ustalonego harmonogramu.

§ 1.1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Waganiec na
2011 rok do kwoty 34,00 zł za 1 dt.
2. Zwalnia się od podatku rolnego grunty
wykorzystywane
na
cele
statutowe
ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

§ 5. Określa się wzór formularza „deklaracja na
podatek rolny” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Określa się wzór formularza „informacja
w sprawie podatku rolnego” stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wzory formularzy stanowiących
załączniki do składanych informacji i deklaracji:
1. załącznik
oznaczony
ZR-1/A
dane
o nieruchomościach rolnych,
2. załącznik oznaczony ZR-1/B dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku rolnym

§ 2.1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze
inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto
Urzędu Gminy Waganiec.
2. Inkasentem poboru podatku ustala się sołtysów
w poszczególnych miejscowościach.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa
uchwała XIII/67/07 Rady Gminy Waganiec z dnia
27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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UCHWAŁA Nr XL/234/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz w sprawie poboru tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz Dz.U. 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128; Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1 , art. 6 ust. 13 i art. 7
ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj: 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
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) Rada Gminy
Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,33 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,30 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie handlu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
e) pozostałych – 3,90 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, w tym: zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
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publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budowli – 2% ich wartości.
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł z ha
powierzchni,
c) pozostałych – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni.
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§ 4. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień
nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru podatku
wg. ustalonego harmonogramu.
§ 5. Określa się wzór formularza „informacja
w sprawie podatku od nieruchomości” stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się wzór formularza „deklaracja na
podatek od nieruchomości” stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się wzory formularzy stanowiących
załączniki do składanych informacji i deklaracji:
1. Załącznik
oznaczony
ZN-1/A
dane
o nieruchomościach,
2. Załącznik oznaczony ZN-1/B dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki, budowle i grunty wykorzystywane na cele
ochrony
przeciwpożarowej
i
bezpieczeństwa
publicznego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3.1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze
inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto
Urzędu Gminy Waganiec.
2. Inkasentem poboru podatku ustala się sołtysów
w poszczególnych miejscowościach.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa
uchwała XIII/67/07 Rady Gminy Waganiec z dnia
27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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UCHWAŁA Nr XL/235/10
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675), w związku z art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620),
Obwieszczeniem 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) oraz Obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie
stawek
podatku
od
środków transportowych

obowiązujących w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75,
poz. 950) Rada Gminy Waganiec uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok określoną
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Waganiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Monika Szejner
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Załącznik
do uchwały nr XL/235/10
Rady Gminy Waganiec
z dnia 10 listopada 2010 r.
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 690,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.150,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.385,00 zł
1.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyposażone w katalizator spalin:
Liczba osi
2 osie
3 osie
4 osie
i więcej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.110,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.340,00 zł
- Przy określeniu wysokości stawki podatku nie
uwzględnia się roku produkcji pojazdu.
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatyvcznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
650,00 zł
1.170,00 zł

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.450,00 zł
1.820,00 zł

1.905,00 zł

2.745,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.625,00 zł.
3.1 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągniksiodłowy+naczepa, ciągnik
balastowy+przyczepa(w tonach)
a) do 36 ton włącznie
- 2 osie
- 3 osie
b) powyżej 36 ton
- 2 osie
- 3 osie

3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator
spalin – 1.570,00 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.645,00 zł
1.700,00 zł

2.135,00 zł
2.185,00 zł

1.800,00 zł
2.010,00 zł

2.410,00 zł
2.765,00 zł

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 – 1.380,00 zł
Licxzba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazdsilnikowy(tonach)
a) do 36 ton włącznie
- 1 oś
- 2 osie
- 3 osie
b) powyżej 36 ton
- 1 oś
- 2 osie
- 3 osie

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

870,00 zł
1.285,00 zł
1.385,00 zł

1.160,00 zł
1.625,00 zł
1.625,00 zł

1.425,00 zł
1.510,00 zł
1.440,00 żł

1.680,00 zł
2.050,00 zł
1.960,00 zł
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7. Autobusy wyprodukowane w 2001 r. i później
(zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)
o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 705,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.750,00 zł
7.1 Autobusy wyprodukowane przed 2001 r.
(zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora)
o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 815,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.855,00 zł
2489
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UCHWAŁA Nr XLV/215/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
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, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28
poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Lubień Kujawski
na 2011 rok, obniża się z kwoty 37,64 zł do kwoty
24,80 zł za 1 q.
§ 2.1. Wzory odpowiednich formularzy deklaracji,
informacji i danych w sprawach dotyczących podatku
rolnego określa uchwała Nr XX/113/04 Rady Miasta
i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia
2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na
podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny,
deklaracji na podatek leśny od osób prawnych,
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
2490

informacji w sprawie podatku rolnego, informacji
w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane
o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych,
dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości dane
o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym,
dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 127, poz. 2327).
2. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych
w drodze inkasa określa uchwała Nr XXIV/91/96 Rady
Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
9 sierpnia 1996 r. w sprawie zarządzenia poboru
należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenie
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
zmieniona uchwałami: Nr XIX/108/2000 Rady Miasta
i Gminy Lubień Kujawski z dnia 3 października 2000,
Nr XXI/117/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu
Kujawskim z dnia 19 grudnia 2000 r., Nr XXI/121/04
Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
28 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r.
Nr 11, poz. 169), Nr IX/38/2007 Rady Miejskiej
w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
188,
poz.
1399)
i Nr XXVIII/128/09 Rady Miejskiej w Lubieniu
Kujawskim z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 43, poz. 910).
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Złotowski
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UCHWAŁA Nr XLV/216/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
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, 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 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28,
poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675), art. 5 ust.1-4
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 oraz z Nr 96, poz. 620) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości na 2011 r. w następujących
wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od
1 m2 powierzchni,
d) letniskowych – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,
e) pozostałych – 0,09 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 7,70 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) letniskowych – 6,88 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 4,23 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli – 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2.1. Wzory odpowiednich formularzy deklaracji,
informacji i danych w sprawach dotyczących podatku
od nieruchomości określa uchwała Nr XX/113/04 Rady
Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów
deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na
podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób
prawnych,
informacji
w
sprawie
podatku
od nieruchomości, informacji w sprawie podatku
rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób
fizycznych,
dane
o
nieruchomości,
dane
o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach
leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości dane o zwolnieniach ulgach
podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku leśnym (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 127, poz. 2327).
2. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa określa uchwała
Nr XXIV/91/96 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu
Kujawskim z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie
zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze
inkasa, ustalenie inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałami:
Nr XIX/108/2000 Rady Miasta i Gminy Lubień
Kujawski z dnia 3 października 2000, Nr XXI/117/2000
Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia
19 grudnia 2000 r., Nr XXI/121/04 Rady Miasta
i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia
2004 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 11,
poz. 169), Nr IX/38/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu
Kujawskim
z
dnia
21
czerwca
2007
r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
Nr
188,
poz.
1399)
i Nr XXVIII/128/09 Rady Miejskiej w Lubieniu
Kujawskim z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 43, poz. 910).
§ 3. Zwalnia się w 2011 r. z podatku od
nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele
mieszkaniowe;
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2) budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
wykorzystywanych
na
potrzeby
jednostek
organizacyjnych gminy;
3) budynki pozostałe z części powyżej 10 m2
powierzchni
użytkowej,
użytkowane
przez
emerytów i rencistów;
4) grunty pozostałe z części powyżej 500 m2
powierzchni będące własnością lub w samoistnym
posiadaniu,
użytkowane
przez
emerytów
i rencistów;
5) nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej
działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
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oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez
jednostki lub podmioty do tego powołane.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

się

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Złotowski
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UCHWAŁA Nr XLV/217/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM
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, 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, 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. 145, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146
oraz Nr 106, poz. 675), art. 8, art. 10 ust. 1-3 oraz
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 oraz z Nr 96, poz. 620) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75, poz. 950) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się na 2011 rok od środków
transportowych stawki podatku w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 371,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 583,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 848,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
13 ton - 1.113,00 zł,

równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż
14 ton - 1.166,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż
15 ton - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.590,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
17 ton -1.484,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż
19 ton - 1.537,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż
21 ton - 1.590,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton a mniej iż
23 tony - 1.643,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż
25 ton - 1.696,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.696,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
25 ton - 1.643,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
27 ton - 1.696,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż
29 ton - 1.749,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż
31 ton - 1.855,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.908,00 zł;
3) od samochodu ciężarowego z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
13 ton - 1.113,00 zł,
- równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż
14 ton - 1.166,00 zł,
- równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż
15 ton - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.590,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
-
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równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
17 ton - 1.537,00 zł,
- równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż
19 ton - 1.590,00 zł,
- równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż
21 ton - 1.643,00 zł,
- równej lub wyższej niż 21 ton a mniej niż
23 tony - 1.696,00 zł,
- równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż
25 ton - 1.908,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.908,00 zł,
c) o liczbie osi – cztery i więcej:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
25 ton - 1.696,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
27 ton - 1.908,00 zł,
- równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż
29 ton - 2.332,00 zł,
- równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż
31 ton - 2.600,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.600,00 zł;
4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 530,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 848,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.060,00 zł;
5) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton - 1.060,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton - 1.378,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.590,00 zł,
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.696,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
40 ton - 1.802,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.120,00 zł;
6) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnej, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton - 1.060,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton - 1.378,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż
31 ton - 1.590,00 zł,
- -równej lub wyższej niż 31 ton - 2.053,00 zł,
b) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
40 ton - 1.826,00 zł,
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.655,00 zł;
-
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7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 1.060,00 zł;
8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jeden:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton - 848,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton - 1.060,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.272,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
28 ton - 1.060,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż
33 tony - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż
38 ton - 1.378,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.590,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.590,00 zł;
9) od przyczepy lub naczepy z innym zawieszeniem osi
jezdnej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika
podatku rolnego:
a) o liczbie osi – jeden:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
18 ton - 848,00 zł,
- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż
25 ton - 1.060,00 zł,
- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.272,00 zł,
b) o liczbie osi – dwie:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
28 ton - 1.166,00 zł,
- równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż
33 tony - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż
38 ton - 1.378,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.802,00 zł,
c) o liczbie osi – trzy:
- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż
38 ton - 1.272,00 zł,
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.590,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 954,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.060,00 zł.
§ 2.1. Od środków transportowych, określonych
w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, wyprodukowanych przed 1990
rokiem stawki podatku na 2011 rok zwiększa się
i określa w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 424,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton - 636,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 954,00 zł;
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 583,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 954,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.166,00 zł;
3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 1.166,00 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.060,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.166,00 zł.
2. Od środków transportowych, określonych w § 1
pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających katalizatory stawki
podatku na 2011 rok zmniejsza się i określa się
w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 318,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 530,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 742,00 zł;
2) od
ciągnika
siodłowego
lub
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
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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 - 477,00 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 742,00 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 954,00 zł;
3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 954,00 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 848,00 zł,
b) drównej lub wyższej niż 30 miejsc - 954,00 zł.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych na 2011 rok pojazdy stanowiące
własność komunalną z wyjątkiem pojazdów, o których
mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący Rady
Janusz Złotowski
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 18 listopada 2010 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/472-ZTO-A/710/W/OPO/2010/AJ
W dniu 18 listopada 2010 r. na wniosek
przedsiębiorcy Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego
„POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy, ul. Lidzbarska
15, 87-300 Brodnica , Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił cofnąć koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu
ciepła.
Uzasadnienie: Decyzją z 29 października 1998 r.
nr WCC/472/710/U/1/98/BT
sprostowaną
postanowieniem
z
17
listopada
1998
r.
nr WCC/472A/710/U/1/98/BT, zmienioną decyzją
z 21 maja 2007 r. nr WCC/472-ZTO/710/W/OPO/2007/AJ
udzielono
Zakładom
Sprzętu
Motoryzacyjnego
„POLMO” S.A. z siedzibą w Brodnicy koncesji na
wytwarzanie ciepła, na okres do 31 grudnia 2025 r.
Pismem z 16 września 2010 r. Przedsiębiorca wniósł
o cofnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła.
W uzasadnieniu wniosku poinformował, że 1 września
2010 r. aktem notarialnym repertorium A nr 8993/2010
dokonano sprzedaży obiektu kotłowni znajdującej się na
terenie spółki, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy. W związku
z powyższym Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego

„POLMO” S.A. zakończyły działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania ciepła. W toku postępowania
stosownie do postanowień art. 23 ust. 3 ustawy – Prawo
energetyczne zwrócono się z prośbą o wydanie opinii
w przedmiotowej sprawie do Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Postanowieniem nr 80/312/10
z 7 października 2010 r. Zarząd Województwa
pozytywnie zaopiniował wniosek. Zatem mając na
uwadze powyższe okoliczności, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 580,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) zwanej dalej „ustawą
– Prawo energetyczne, w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2
ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
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koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną Zakładom
Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A. z siedzibą
w Brodnicy.

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182,
poz. 1228) w związku z art. 30 i art. 23 ust. 2 pkt 1
ustawy – Prawo energetyczne postanowił cofnąć

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 19 listopada 2010 r.
o decyzjach nr WCC/295-ZTO-C/273/W/OPO/2010/AJ i nr PCC/309-ZTO-A/273/W/OPO/2010/AJ
W dniu 19 listopada 2010 r.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
z siedzibą w Brodnicy, ul. 18 Stycznia
Brodnica, Prezes Urzędu Regulacji
postanowił zmienić koncesje na
działalności gospodarczej polegającej na
oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

na wniosek
Sp. z o.o.
36a, 87-300
Energetyki
prowadzenie
wytwarzaniu

Uzasadnienie:
Decyzją
z
20
października
1998
r.
nr WCC/295/273/U/OT1/98/WF zmienioną decyzjami:
z 6 sierpnia 1999 r. nr WCC/295A/273/U/OT1/99,
z 22 stycznia 2001 r. nr WCC/295B/273/W/3/2001/BP,
z 21 września 2001 r. nr WCC/295C/273/W/3/2001/ASA,
z 29 sierpnia 2005 r. nr WCC/295D/273/W/OPO/2005/AJ,
z 24 października 2006 r. nr WCC/295ZTO/273/W/OPO/2006/AJ, z 3 lutego 2009 r.
nr WCC/295-ZTO-A/273/W/OPO/2009/AJ i z 17 grudnia
2009 r. nr WCC/295-ZTO-B/273/W/OPO/2009/ASz
oraz decyzją z 20 października 1998 r.
nr PCC/309/273/U/OT1/98/WF zmienioną decyzjami:
z 30 kwietnia 1999 r. nr PCC/309A/273/U/OT1/99,
z 24 września 1999 r. nr PCC/309/S/273/U/3/99,
z 14 marca 2002 r. nr PCC/309B/273/W/3/2002/BP,
z 29 sierpnia 2005 r. nr PCC/309C/273/W/OPO/2005/AJ
i z 24 października 2006 r. nr PCC/309ZTO/273/W/OPO/2006/AJ udzielono Przedsiębiorstwu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy,
koncesji odpowiednio na wytwarzanie oraz przesyłanie
i dystrybucję ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.
Pismem z 13 września 2010 r., uzupełnionym pismem
z 29 września 2010 r. Koncesjonariusz wystąpił
z wnioskiem o zmianę przedmiotu i zakresu działalności
określonego w tych koncesjach. W uzasadnieniu
poinformował, iż zmiana przedmiotu i zakresu
działalności określona w koncesji na wytwarzanie ciepła
związana jest ze zwiększeniem ilości eksploatowanych
źródeł ciepła. W dniu 1 września 2010 r. aktem
notarialnym repertorium A nr 8993/2010 dokonano od
Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” S.A.
z siedzibą w Brodnicy zakupu obiektu kotłowni
znajdującej się na terenie tej spółki przy ul. Lidzbarskiej
15. Źródło to wyposażone jest w 6 kotłów wodnych
2494

typu WR-5 opalanych paliwem węglowym, o łącznej
zainstalowanej mocy cieplnej 35,04 MWt. Natomiast
zmiana przedmiotu i zakresu działalności określonego
w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
dotyczyła wykreślenia zapisu mówiącego, iż sieć
ciepłownicza na osiedlu „Michałowo” zasilana jest ze
źródła Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO”
S.A. przy ul Lidzbarskiej 15. Tym samym sieć
ciepłownicza na osiedlu „Michałowo” zasilana będzie
ze źródła ciepła będącego własnością Koncesjonariusza,
a nie jak dotychczas ze źródła obcego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),
zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne” oraz na
podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 i z 2010 r.
Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228)
w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić
swoje decyzje z 20 października 1998 r.
nr WCC/295/273/U/OT1/98/WF
i nr PCC/309/2731/U/OT1/98/WF ze zmianami,
którymi udzielił koncesji na wytwarzanie oraz
przesyłanie i dystrybucję ciepła.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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DECYZJA Nr OPO-4210-66(6)/2010/530/VI/AS
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 23 listopada 2010 r.
zatwierdzająca zmianę taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) po rozpatrzeniu
wniosku z 8 listopada 2010 r. uzupełnionego pismami
z 16 listopada 2010 r. oraz z 22 listopada 2010 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Sępólnie Krajeńskim, posiadającego numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 555-000-66-60
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę
taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, która
to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z 22 lipca 2010 r. nr OPO-421024(9)/2010/530/VI/AS Prezes URE zatwierdził,
na okres do 30 września 2011 r., ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 29 lipca 2010 r.
została
ogłoszona
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 122, poz. 1591.
Pismem z 8 listopada 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 10 listopada 2010 r.,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen i stawek opłat brutto oraz wprowadzeniu zapisu
o obliczaniu tych cen zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego.
Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę pracami
toczącymi się nad nowelizacją ustawy o podatku od
towarów i usług, polegającą m.in. na zmianie
obowiązujących stawek podatku.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
decyzji nr OPO-4210-24(9)/2010/530/VI/AS nie
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
*
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
* Pouczenie zostało pominięte
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Załącznik
do decyzje nr OPO-4210-66(6)/2010/530/VI/AS
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 23 listopada 2010 r.
2495

Zmiana taryfy dla ciepła
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 22 lipca 2010 r. nr OPO-421024(9)/2010/530/VI/AS
wprowadza się następujące zmiany:
Część IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie:
1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców: B1, B2, B3, B4
1.1.

Cena za zamówioną moc cieplną
rata miesięczna
zł/MW/m-c
netto
8 507,37

roczna
zł/MW/rok
netto
102 088,39
1.2.

Cena ciepła
zł/GJ
netto
31,32

1.3.

Cena nośnika ciepła
zł/m3
netto
8,20

1.4.

Stawki opłat za usługi przesyłowe

rata miesięczna zł/MW/m-c

B1

roczna
zł/MW/rok
netto
15 769,08

stawka opłaty stałej

netto
1 314,09

stawka opłaty
zmiennej
zł/GJ
netto
4,29

B2
B3
B4

24 521,64
29 221,32
37 926,84

2 043,47
2 435,11
3 160,57

8,45
9,23
13,44

grupa
odbiorców

2. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica przyłącza
[mm]
32
40
50

Stawka opłaty netto
[zł/mb]
95,60
96,68
104,34
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3. Ustalone w części IV taryfy ceny i stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego
Dyrektor
Prezes zarządu
Dariusz Krakowiak
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