DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:

Nr 195

UCHWAŁY
2638

2639

2640

2641

–

–

–

–

nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na 2011 r

10319

nr XXIV/52/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
27 października 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały
nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na 2011 r

10320

nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie podatku
od nieruchomości na 2011 r

10321

nr XXXVIII/239/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

10321

2642

–

nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek
opłaty targowej

10324

2643

–

nr XXXVIII/241/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na rok 2011

10324

nr XXXVIII/243/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

10325

nr XXXV-194/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

10327

nr XXXV-195/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. i zwolnień w tym podatku

10327

nr XXXV-196/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

10328

nr XXXV-197/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

10329

nr XXXV-198/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bądkowo
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

10332

nr XXXV-202/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu
i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej

10333

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

–

–

–

–

–

–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 195
2651

2652

2653

–

–

–

– 10318 –

nr LVI/857/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią

10334

nr LVI/858/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią

10334

nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego

10335

2654

–

nr XL/260/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku od
nieruchomości

10344

2655

–

nr XL/261/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Warlubie

10345

nr XL/262/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie

10345

nr LXI/315/2010 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości

10356

nr XLV/196/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia średniej
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

10356

nr XLV/197/2010 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

10357

2656

2657

2658

2659

–

–

–

–

2660

–

nr XLV/198/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia średniej
ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego

10358

2661

–

nr XLV/199/10 Rady Gminy Kowal z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatków od środków transportowych

10358

nr XLV/269/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 r. celem obliczenia podatku
rolnego na 2011 r

10361

nr XLV/270/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r

10361

nr XLV/271/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od
nieruchomości na 2011 r

10363

2662

2663

2664

–

–

–
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Poz. 2638

2638
2638

UCHWAŁA Nr XXXVII/37/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz 1591, 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, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U z 2010 r Nr 95,
poz. 613, 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od
nieruchomości w wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 14 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,82 zł,
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,20 zł,
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków lub ich części:
a) od budynków letniskowych – 7,00 zł,
b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego- 3,60 zł
6) od budowli – 2%
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,76 zł,
8) od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni

b) związanych
z
terenami
letniskowymi
i rekreacyjnymi – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt b) będące
własnością emerytów i rencistów, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
statutowej działalności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,
3) nieruchomości
lub
ich
części
związane
z prowadzeniem działalności kulturalnej, pomocy
społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WE L.368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L.187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 195
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Poz. 2639

2639
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UCHWAŁA Nr XXIV/52/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w BYDGOSZCZY
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXVII/37/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września
2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55,
poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek
Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Lidia
Dudek 4. Włodzimierz Górzyński 5. Daniel Jurewicz
6. Aleksandra Kwiatkowska 7. Elżbieta Osińska
8. Halina Paszkowska 9. Robert Pawlicki 10. Jan
Sieklucki 11. Halina Strzelecka 12. Andrzej Tatkowski
uchwala, co następuje:
stwierdza nieważność uchwały Nr XXXVII/37/10
Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok,
w części dotyczącej § 2 pkt 1 uchwały, z uwagi na
naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Rada Gminy Rogowo podjęła 29 września 2010 r.
uchwałę Nr XXXVII/37/10 w sprawie podatku od
nieruchomości na 2011 rok. Uchwała wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
6 października 2010 r. O terminie posiedzenia
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Bydgoszczy, pismem RIO-KA-4010-24-1/2010
z 29 października 2010 r., powiadomiony został Wójt
Gminy, który nie przybył na posiedzenie i nie
upoważnił innego przedstawiciela Gminy do wzięcia
udziału w posiedzeniu Kolegium.
Rada Gminy Rogowo podejmując przedmiotową
uchwałę w § 1 ustaliła stawki podatku od nieruchomości
na 2011 rok. Jednocześnie Rada Gminy w § 2 pkt 1
uchwały dokonała zwolnień z podatku od
nieruchomości
stanowiąc,
że
zwolnione
są:
„nieruchomości
będące
własnością
emerytów
i rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej”.
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada
gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek
podatku od nieruchomości, natomiast przepis art. 7
ust. 3 przyznaje radzie gminy uprawnienie do
wprowadzania, w drodze uchwały, innych zwolnień

przedmiotowych niż określone przepisem art. 7 ust. 1
ustawy. Jak z powyższego wynika ustawa o podatkach
i opłatach lokalnych pozwala radzie gminy jedynie na
uchwalanie zwolnień o charakterze przedmiotowym.
Zwolnienie
przedmiotowe
winno
obejmować
nieruchomości określonej kategorii, bez względu na to
czyją stanowią własność albo w czyim są posiadaniu lub
zarządzie. Warunki zwolnienia mogą odnosić się
jedynie do przedmiotu opodatkowania, a nie do
podmiotów będących podatnikami podatku od
nieruchomości.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy badając przedmiotową uchwałę
stwierdziło, że Rada Gminy zapisem § 2 pkt 1
ustanowiła
zwolnienie
podatkowe
dotyczące
nieruchomości
będących
własnością
emerytów
i rencistów, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, które jest zwolnieniem
o charakterze podmiotowym. Obejmuje ono swoim
zasięgiem pewną ogólnie określoną kategorię zdarzeń,
jaką jest posiadanie budynków, skutkujących
powstaniem zobowiązania podatkowego podatku od
nieruchomości, a jednocześnie fakt zwolnienia ściśle
łączy z cechami indywidualnymi podatnika, takimi jak
jego zdolność do pracy, źródło utrzymania i wiek,
niezwiązanymi zupełnie z przedmiotem opodatkowania.
W tak określonym zwolnieniu, kryterium podmiotowe
stanowi jego decydujący warunek.
W ocenie Kolegium, Rada Gminy Rogowo,
określając zwolnienia podmiotowe przekroczyła zakres
upoważnienia, o którym stanowi przepis art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto,
zdaniem Kolegium, w świetle obowiązujących
przepisów rada gminy nie posiada kompetencji do
ustanawiania zwolnień o charakterze podmiotowym.
W związku z powyższym Kolegium Izby orzekło jak
w sentencji.
Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 30 dni od
daty doręczenia niniejszej uchwały
Przewodniczący Kolegium
Tadeusz Dobek

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 233, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1906; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości lub ich części związane z procesem
poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków;
2. nieruchomości lub ich części zajmowane na cele
kultury,
sportu,
ochrony
przeciwpożarowej
z wyłączeniem nieruchomości lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3. nieruchomości
lub
ich
części
związane
z działalnością na rzecz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
4. nieruchomości lub ich części zajęte na udzielanie
świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń z zakresu
opieki i pomocy społecznej.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Obrowo:
1. od gruntów:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha
powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od bydynków i ich części:
1) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/64/2007 Rady Gminy
w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

2641
2641

UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 233, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1906; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
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poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 10
ust. 1, 2 i art. 12 ust. 4 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) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków
transportowych na 2011 rok wynosi rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 502,- zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 688,-zł
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 718,-zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg
stawek podatku określonych w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 410,-zł
2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 564,-zł
3) od 9 ton i poniżej 12 ton - 770,-zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg stawek
podatku określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Poz. 2641

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnościa rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton - 52,-zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadaja dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
rolnika podatku rolnego wg stawek podatku
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc - 616,-zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.334,-zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr X/66/2007 Rady Gminy
w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/239/2010
Rady Gminy Obrowo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 2 uchwały. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1

2

12
13
14
15
18

13
14
15
18
-

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
-

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
728
738
770
872
934
Trzy osie
616
636
718
770
1.052
1.334
Cztery osie i więcej
748
1.026
1.082
1.716
1.716

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
924
1026
1.128
1.298
1436
820
872
924
1.052
1.636
1.642
820
1.082
1.716
2.544
2.544
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załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/239/2010
Rady Gminy Obrowo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
naczepa (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż

1

2

12
18
25
31
36

18
25
31
36
-

12
40

40
-

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
902
1.282
1.334
1.642
1.744
Trzy osie i więcej
1.642
1.790

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
924
1.334
1.436
2.010
2.052
1.790
2.646

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/239/2010
Rady Gminy Obrowo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały. Przyczepy i naczepy, które łacznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów naczepa, przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25
-

12
28
33
38

28
33
38
-

12
38

38
-

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
112
206
390
Dwie osie
288
770
924
1.192
Trzy osie i więcej
820
978

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
124
334
584
322
882
1.340
1.764
1.150
1.330
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej.
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień
w którym dokonana jest sprzedaż.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 233, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1906; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 167, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 15
i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 95, poz. 620) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 3.1. Zleca się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa sołtysom.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości
25% pobranej opłaty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/172/2005 Rady
Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej
obowiązującą na terenie Gminy Obrowo w wysokości
12,- zł
2643
2643

UCHWAŁA Nr XXXVIII/241/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na rok 2011.
Na podstawie 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 223, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6
ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176,
poz. 1238, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 218,
poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574;
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86,

poz. 720, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 43, poz. 246)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa
się
liczbę
nowych
licencji
przeznaczonych do wydania w 2011 roku na
wykonywanie transportu drogowego taksówką w ilości 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 195

– 10325 –

Poz. 2644

2644
2644

UCHWAŁA Nr XXXVIII/243/2010
RADY GMINY OBROWO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459;
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601;
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369,
Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42,
poz. 335 i 340) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Trwały zarząd jest podstawową formą
władania nieruchomościami stanowiacymi mienie
komunalne przez jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, zwane dalej
„Jednostkami organizacyjnymi”. W szczególnie
uzasadnionych sytuacjach lub gdy ustanowienie
trwałego zarządu jest niemożliwe lub niecelowe
dopuszcza się zawieranie z tymi jednostkami umów
dzierżawy, najmu lub użyczenia.
2. Trwały zarząd ustanawia się na czas
nieokreślony,
chyba,
że
miejscowe
plany
zagospodarowania przestrzennego gminy uzasadniają
ustanowienie trwałego zarządu na czas oznaczony.
3. Umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia
z gminnymi jednostkami organizacyjnymi zawierane są
w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, chyba
że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
gminy uzasadniają zawarcie takiej umowy na czas
oznaczony.
4. Jednostka organizacyjna, której przekazano
nieruchomość w trwały zarząd, najem, dzierżawę lub
użyczenie jest zobowiązana do gospodarowania tą
nieruchomością w sposób zgodny z zasadami
prawidłowej gospodarki, utrzymywania jej w należytym
stanie technicznym i estetycznym oraz zgłoszenia
obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
§ 2.1. Jednostka organizacyjna ma prawo do
zabudowy, jeśli zabudowa jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
przeznaczenie nieruchomości jest zgodne z zakresem
działalności danej jednostki.

2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa
i
modernizacja
obiektów
budowlanych
na
nieruchomościach oddanych w trwały zarząd może być
dokonywana tylko wówczas, gdy w budżecie gminy
zostaną zaplanowane środki na ten cel lub trwały
zarządca własnym staraniem uzyska środki finansowe
pozwalające sfinansować zaplanowaną inwestycję.
W
każdym przypadku na zagospodarowanie
nieruchomości w wyżej wskazany sposób wymagana
jest zgoda Wójta Gminy.
§ 3.1. Jednostka organizacyjna władająca daną
nieruchomością ma prawo do oddania nieruchomości do
odpłatnego korzystania w ramach umów najmu lub
dzierżawy;
1) na okres do trzech lat - z jednoczesnym
zawiadomieniem Wójta Gminy,
2) na okres powyżej trzech lat, lecz nie dłuższy niż
czas, na który został ustanowiony trwały zarząd - za
zgodą Wójta Gminy.
2. Oddanie nieruchomości na zasadach, o którym
mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku gdy:
1) jednostka organizacyjna nie może w całości
zagospodarować nieruchomości oddanej w trwały
zarząd, a udostępnienie nieruchomości osobom
trzecim jest uzasadnione,
2) funkcje realizowane na nieruchomości będą
funkcjami uzupełniającymi dla jednostki organizacyjnej,
a których sama nie może wykonywać.
3. Nie wyraża się zgody na lokalizację na
nieruchomościach wykorzystywanych przez jednostki
oświatowe parkingów, szkół nauki jazdy oraz masztów
przekaźnikowych telefonii komórkowej lub innych sieci
bezprzewodowych, chyba, że słuzą one bezpośrednio do
realizacji celów Gminy Obrowo.
4. Wójt Gminy wyraża zgodę, o której mowa w ust.
1 pkt 2 po zapoznaniu się z projektem umowy
opracowanej przez jednostkę organizacyjną.
5. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały
zarząd nieruchomością może wypowiedzieć każdą
umowę najmu lub dzierżawy za zgodą Wójta Gminy
z zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Bez
zgody
Wójta
Gminy
jednostka
organizacyjna ma prawo rozwiązać każdą umowę:
1) ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
a) najemca lub dzierżawca korzysta z przedmiotu
najmu lub dzierżawy w sposób sprzeczny
z warunkami umowy,
b) zaległości z zapłatą czynszu przekraczają dwa
pełne okresy płatności,
c) nieruchomość lub jej część została oddana
osobom trzecim do korzystania bez uzyskania
zgody.
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2) z
zachowaniem
trzymiesięcznego
okresu
wypowiedzenia w sytuacji, gdy okaże się, że
zajmowana przez najemcę lub dzierżawcę
powierzchnia niezbędna jest do realizacji celów
statutowych jednostki.
7. Wydzierżawienie lub wynajęcie przez jednostkę
organizacyjną powyżej 30% powierzchni nieruchomości
(30% powierzchni użytkowej zabudowy) oddanej
w trwały zarząd powoduje pozbawienie tej jednostki
przysługujących bonifikat od opłat rocznych oraz
zwiększenie opłaty rocznej do 1% ceny nieruchomości.
Nie dotyczy to jednostek organizacyjnych ustawowo
zwolnionych z opłat.
§ 4.1. Oddanie przez jednostkę organizacyjną
nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje
w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, która
zamierza oddawać nieruchomości w najem lub
dzierżawę musi:
1) określić rodzaj i formę przetargu,
2) podać
do
publicznej
wiadomości
wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
lub dzierżawę,
3) powołać komisję przetargową,
4) podać do publicznej wiadomości ogłoszenie
o przetargu,
5) przeprowadzić, wraz z komisją przetargową
postępowanie przetargowe.
3. Oddając nieruchomość w najem lub dzierżawę,
kierownik jednostki organizacyjnej może odstąpić, za
zgodą Wójta Gminy od przeprowadzenia przetargu,
jeżeli w najmowanej lub wydzierżawionej nieruchomości
będzie prowadzona działalność charytatywna, opiekuńcza,
wychowawcza, oświatowa lub sportowo - turystyczna
nie mająca charakteru działalności komercyjnej.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, gdy o oddanie
nieruchomości w najem lub dzierżawę występuje więcej
niż jeden podmiot.
5. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu
wobec dotychczasowych najemców lub dzierżawców,
którzy przed zakończeniem trwania umowy dzierżawy
zgłoszą chęć przedłużenia umowy i prowadzenia tam
działalności w niezmienionej formie o ile będzie nie
będzie to kolidowało z realizacją zadań jednostki,
a dotychczasowa umowa realizowana jest prawidłowo
z zastrzeżeniem, że zwolnienie to nie dotyczy celów
o których mowa w § 3 ust. 3.
6. Jeżeli w wyniku przetargu nie zostanie
wyłoniony żaden oferent, nieruchomość może zostać
wynajęta lub wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym.
7. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu
w
przypadku
zawierania
umowy
dzierżawy
nieruchomości z przeznaczeniem na umieszczanie
nośników reklamowych na okres do trzech lat, zgodnie
z zasadami określonymi przez Wójta Gminy.
8. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu
w przypadku lokalizacji na terenie nieruchomości
oddanej w trwały zarząd urządzeń infrastruktury
technicznej uzbrojenia terenu niezbędnych do
funkcjonowania nieruchomości.

Poz. 2644

§ 5.1. Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy
następuje po złożeniu przez oferenta zabezpieczenia
majątkowego w formie kaucji wpłaconej na konto
jednostki organizacyjnej stanowiącej równowartość co
najmniej miesięcznego czynszu. Kierownik jednostki
może ustalić zabezpieczenie w wyższej wysokości.
Alternatywnie dopuszcza się możliwość wniesienia
kaucji w postaci weksla.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służy
zaspokojeniu ewentualnych wierzytelności z tytułu
najmu lub dzierżawy i obowiązuje przez cały czas
zajmowania nieruchomości. Kwota zabezpieczenia
podlega pełnemu rozliczeniu i zwrotowi wraz
z oprocentowaniem wynikającym z umowy rachunku
bankowego
danej
jednostki,
po
przekazaniu
nieruchomości przez najemcę lub dzierżawcę w stanie
nie pogorszonym i rozliczeniu się z zobowiązań
finansowych w przypadku zabezpieczenia w postaci
weksla
podlega
zwrotowi
po
przekazaniu
nieruchomości przez najemcę lub dzierżawcę w stanie
nie pogorszonym i rozliczeniu zobowiązań finansowych.
3. Zabezpieczenie majątkowe nie jest wymagane
przy zawieraniu umów przez jednostki oświatowe oraz
w sytuacji, gdy w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Wójt Gminy wyrazi zgodę na zwolnienie
z obowiązku a nie dla zabezpieczenia.
§ 6.1. Użyczenie nieruchomości przez jednostki
organizacyjne może nastąpić tylko w celu prowadzenia
gminnej
profilaktyki
zdrowotnej
i
pomocy
przedlekarskiej w jednostkach oświatowych oraz
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie
w celach nie związanych z prowadzeniem działalności
zarobkowej, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.
2. Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponosić
wszelkie opłaty związane z przedmiotem użyczenia.
3. Wójt Gminy wyraża zgodę, o której mowa
w ust. 1 po zapoznaniu się z projektem umowy.
§ 7.1. Eksploatowanie i prowadzenie działalności
w nieruchomości oddanej w najem, dzierżawę lub
użyczenie odbywać się będzie w całości na koszt
i ryzyko najemcy, dzierżawcy lub biorącego w użyczenie.
2. Najemca, dzierżawca lub biorący w użyczenie
ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za
zniszczenia przez prowadzenie działalności oraz
zobowiązany jest do jej naprawy, bądź zapłaty za wyrządzone
szkody w pieniądzu. Wybór sposobu zaspokojenia
roszczeń należy do kierownika jednostki organizacyjnej.
§ 8. Przepisy § 6 do § 7 stosuje się odpowiednio do
części nieruchomości oraz lokali użytkowych nie
stanowiących odrębnych przedmiotów własności.
§ 9. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się
do najmu lokali mieszkalnych zlokalizowanych na
terenie nieruchomości przekazanych jednostkom
organizacyjnym w trwały zarząd.
§ 10. Nieruchomości oddane w trwały zarząd
wyłączone są z procesu prywatyzacji i nie podlegają zbyciu.
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§ 11. Zobowiązuje się kierowników jednostek
organizacyjnych do przedkładania Wójtowi Gminy
rocznych informacji z realizacji niniejszej uchwały.
W szczególności informacje powinny zawierać wykazy
wolnych powierzchni użytkowych w budynkach oraz
gruntu, powierzchni udostępnionych osobom trzecim
oraz
przeprowadzanych
prac
budowlanych
i remontowych.

Poz. 2644,2645,2646

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Michalski

§ 12. Sprawy wszczęte lub nie skończone przed
dniem wejścia uchwały prowadzi się na podstawie jej
przepisów.
2645
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UCHWAŁA Nr XXXV-194/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
1. 2002.03.31 zm. Dz.U.2002.23.220 art. 1, 2002.06.22 zm.
Dz.U.2002.62.558 art. 29, 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 43,
2003.01.01 zm. Dz.U.2002.214.1806 art. 1, 2003.07.11 zm.
Dz.U.2003.80.717 art. 72, 2003.11.17 zm. Dz.U.2003.162.1568
art. 126, 2004.01.01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 17, 2004.05.01 zm.
Dz.U.2004.102.1055 art. 3, 2004.07.01 zm. Dz.U.2004.116.1203
art. 4, 2004.07.27 zm. Dz.U.2002.214.1806 art. 1, 2005.10.10 zm.
Dz.U.2005.172.1441 art. 1, 2006.02.02 zm. Dz.U.2006.17.128 art. 1,
2006.09.01 zm. Dz.U.2005.175.1457 art. 1, 2006.10.06 zm. wyn.
z
Dz.U.2006.181.1337
ogólne,
2007.03.19
zm.
wyn.
z Dz.U.2007.48.327 pkt 4, 2007.08.01 zm. wyn. z Dz.U.2007.138.974
ogólne, 2007.10.22 zm. Dz.U.2007.173.1218 art. 2, 2008.10.25 zm.
Dz.U.2008.180.1111 art. 1, 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.223.1458
art. 45, 2009.04.01 zm. Dz.U.2009.52.420 art. 5, 2010.01.01 zm.
Dz.U.2009.157.1241 art. 9, 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.142 art. 1,
zm. Dz.U.2010.28.146 art. 2, 2010.07.17 zm. Dz.U.2010.106.675 art. 64.
2. 2006.08.16 zm. przen. Dz.U.2005.143.1199 art. 4, 2007.01.01 zm.
Dz.U.2006.191.1412 art. 1, zm. Dz.U.2006.249.1825 art. 1,
2007.01.12 zm. Dz.U.2006.245.1775 art. 2, 2007.07.06 zm.
Dz.U.2007.109.747 art. 2, 2008.07.17 zm. Dz.U.2008.116.730 art. 22,
2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1655 art. 2, 2009.04.22 zm.
Dz.U.2009.56.458 art. 4, 2010.10.01 zm. Dz.U.2010.96.620 art. 10.

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. 1591z późn. zm.)1 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 późn. zm.)2
uchwala się, co następuje:
§ l. 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 r.
z kwoty 37,64 zł za l dt. do kwoty 34,10 zł za l dt
stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na
2011 r. na obszarze gminy Bądkowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski
2646
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UCHWAŁA Nr XXXV-195/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.)1 i art. 5 ust. l
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie gminy
Bądkowo.
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1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,50 zł od l m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od
l ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,07 zł od l m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,32 zł od l m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,50 zł od l m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,24 zł od l m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,90 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,24 zł od l m2 powierzchni
użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7.

Poz. 2646,2647

3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle
zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie
opieki społecznej, oświaty, kultury i sportu oraz
ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII-154/2009 Rady
Gminy Bądkowo z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
i zwolnień w tym podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski
1. 2006.08.16 zm. przen. Dz.U.2005.143.1199 art. 4, 2007.01.01 zm.
Dz.U.2006.191.1412 art. 1, zm. Dz.U.2006.249.1825 art. 1,
2007.01.12 zm. Dz.U.2006.245.1775 art. 2. 2007.07.06 zm.
Dz.U.2007.109.747 art. 2, 2008.07.17 zm. Dz.U.2008.116.730 art. 22,
2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1655 art. 2, 2009.04.22 zm.
Dz.U.2009.56.458 art. 4, 2010.10.01 zm. Dz.U.2010.96.620 art. 10.
2. 2010.10.01 zm. Dz.U.2010.96.620 art. 12.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki
mieszkalne
lub
ich
części
wykorzystywane na cele mieszkaniowe.
2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle
służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz do
oczyszczania ścieków.
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2647

UCHWAŁA Nr XXXV-196/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6
ust. 13, ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 195

– 10329 –

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Poz. 2647,2648

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski

§ 6. Traci moc uchwała nr XI-55/2007 Rady Gminy
Bądkowo z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
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UCHWAŁA Nr XXXV-197/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 10
ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613)2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68,
poz. 449 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych na terenie gminy Bądkowo.
1.a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
b) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton;
c) od 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;
d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od 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,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
autobusy wykorzystywane w celu przewożenia dzieci
do szkół oraz osób na rozgrywki sportowe i imprezy
kulturalno-oświatowe.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII-153/2009 z dnia
4 grudnia 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski
1. 2002.03.31 zm. Dz.U. 2002.23.220 art. 1, 2002.06.22 zm. Dz.U.
2002.62.558 art. 29, 2002.10.27 zm. Dz.U. 2002.113.984 art. 43,
2003.01.01 zm. Dz.U. 2002.214.1806 art. 1, 2003.07.11 zm. Dz.U.
2003.80.717 art. 72, 2003.11.17 zm. Dz.U. 2003.162.1568 art. 126,
2004.01.01 zm. Dz.U. 2002.153.1271 art. 17, 2004.05.01 zm. Dz.U.
2004.102.1055 art. 3, 2004.07.01 zm. Dz.U. 2004.116.1203 art. 4,
2004.07.27 zm. Dz.U. 2002.214.1806 art. 1, 2005.10.10 zm. Dz.U.
2005.172.1441 art. 1, 2006.02.02 zm. Dz.U. 2006.17.128 art. 1,
2006.09.01 zm. Dz.U. 2005.175.1457 art. 1, 2006.10.06 zm. wyn.
z Dz.U. 2006.181.1337 ogólne, 2007.03.19 zm. wyn. z Dz.U.
2007.48.327 pkt 4, 2007.08.01 zm. wyn. z Dz.U. 2007.138.974
ogólne, 2007.10.22 zm. Dz.U. 2007.173.1218 art. 2, 2008.10.25 zm.
Dz.U. 2008.180.1111 art. 1, 2009.01.01 zm. Dz.U. 2008.223.1458
art. 45, 2009.04.01 zm. Dz.U. 2009.52.420 art. 5, 2010.01.01 zm.
Dz.U. 2009.157.1241 art. 9, 2010.03.12 zm. Dz.U. 2010.28.142 art. 1,
zm. Dz.U. 2010.28.146 art. 2, 2010.07.17 zm. Dz.U. 2010.106.675 art. 64.
2. 2010.10.01 zm. Dz.U. 2010.96.620 art. 1.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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załącznik nr 1 do
uchwała nr XXXV-197/2010
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Bądkowo
Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) pojazdu samochodowego
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej
5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej
9 tony i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu
pojazdów od 5,5 tony i poniżej 9 ton

Stawki podatku obowiązujące na terenie
gminy Bądkowo w zł od 1 pojazdu
3
400,00

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC
zespołu pojazdów od 9,0 tony i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają DMC od
7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia
mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia
równą i wyższą niż 30

650,00

500,00
650,00
400,00
500,00

100,00

1 000,00
1 000,00

załącznik nr 2 do
uchwała nr XXXV-197/2010
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Bądkowo
Rodzaj i liczba osi pojazdu samochodowego
L.p
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
1
2
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3 nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

Stawki podatku obowiązujące na terenie gminy Bądkowo
(w zł od 1 pojazdu)
Zawieszenie osi pneumatyczne Inne systemy zawieszenia
i uznane za równoważne
osi
3
4
950,00
1 000,00
1 050,00
1 150,00

1 050,00
1 100,00
1 150,00
1 300,00

1 100,00
1 300,00
1 400,00
1 500,00
1 550,00
1 600,00

1 200,00
1 400,00
1 500,00
1 550,00
1 600,00
1 700,00

750,00
1 600,00
2 000,00
2 200,00
2 300,00

800,00
1 800,00
2 200,00
2 500,00
2 500,00
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załącznik nr 3 do
uchwała nr XXXV-197/2010
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Bądkowo
Stawki podatku obowiązujące na terenie
gminy Bądkowo (w zł od 1 pojazdu)
L.p
Zawieszenie osi
Inne systemy zawieszenia
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
pneumatyczne i uznane
osi
za równoważne
1
2
3
4
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1 000,00
1 100,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 400,00
1 600,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 600,00
2 100,00
1.4 nie mniej niż 31 ton i więcej
2 000,00
2 153,00
Rodzaj i liczba osi pojazdu samochodowego

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik siodłowy + przyczepa
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
1 850,00
1 950,00
2.2 nie mniej niż 40 ton i więcej
2 207,00
2 650,00

załącznik nr 4 do
uchwała nr XXXV-197/2010
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Bądkowo
Rodzaj i liczba osi pojazdu samochodowego
L.p.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)
1
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton i więcej

stawki podatku obowiązujące na terenie
gminy Bądkowo (w zł od 1 pojazdu)
Zawieszenie osi
Inne systemy zawieszenia
pneumatyczne i uznane
osi
za równoważne
3
4
100,00
200,00
325,00

110,00
350,00
570,00

2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
2.3 nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton
2.4 nie mniej niż 38 ton i więcej

300,00
750,00
900,00
1200,00

400,00
860,00
1400,00
1750,00

3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
3.2 nie mniej niż 38 ton i więcej

1000,00
1100,00

1100,00
1300,00
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UCHWAŁA Nr XXXV-198/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Bądkowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i 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 późn.
zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bądkowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV-198/2010
Rady Gminy Bądkowo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy
Bądkowo w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
I. Postanowienia ogólne
1. Konsultacje przeprowadza
o zasady:
a) pomocniczości,
b) partnerstwa,
c) suwerenności,
d) efektywności,
e) uczciwej konkurencji,
f) jawności.

się

w

oparciu

2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem
projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady
Gminy Bądkowo
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
statutową na terenie gminy Bądkowo, zwanych dalej
„podmiotami”.
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w pkt I ust 3.
w sprawie poddanej konsultacji.
II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia
konsultacji
1. Decyzję
o
przeprowadzeniu
konsultacji
podejmuje Wójt Gminy Bądkowo w drodze
zarządzenia, które określi:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) formę konsultacji;
4) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Bądkowo
odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) pisemną – poprzez przesłanie projektu aktu prawa
miejscowego do podmiotów, o których mowa
w pkt I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii
w danej kwestii;
2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bądkowo;
3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których
mowa pkt I ust. 3.
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje
Wójt Gminy Bądkowo.
4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół
zawierający informację o formie konsultacji, terminie
i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
5. W przypadku konsultacji prowadzonych
w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie
późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania
wysyła się informację pocztą tradycyjną lub
elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin,
miejsce oraz przedmiot konsultacji.
6. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający
informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu
dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu
dołącza się listę obecności uczestników spotkania.
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III. Postanowienia końcowe
1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich
wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne
bez względu na liczbę uczestniczących w nich
podmiotów wymienionych w pkt I ust. 3.
2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na
stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.
2649
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UCHWAŁA Nr XXXV-202/2010
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej.
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, póz. 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) oraz art. 12 ust. 9
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, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co
następuje:
§ l. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej
„zwolnieniem”.
§ 2.1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być
wcześniejszy
niż
pierwszy
dzień
miesiąca
następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące
gruntu,
którego
ma
dotyczyć
zwolnienie
(w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów,
powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres
zwolnienia (od 1 roku do 3 lata).
§ 3.1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele
paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym
rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. l muszą być spełnione
łącznie.
2650

§ 4.1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta
Gminy.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego
z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza
wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której
mowa w pkt 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia
Urzędu Gminy w Bądkowie w terminie 14 dni
o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego
podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Skierkowski
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UCHWAŁA Nr LVI/857/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią.
2. Nadać ulicy w Nakle nad Notecią – położonej na
działkach oznaczonych geodezyjnie nr 21/10 oraz 21/42
– nazwę „Leśna”
3. Nadać ulicy w Nakle nad Notecią – położonej na
działce oznaczonej geodezyjnie nr 21/8 – nazwę
„Cedrowa”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 8 ust. 1 i 1a
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 Nr 23,
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 z 2009 Nr 19,
poz. 100 i 101, Nr 86. Poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018) Rada
Miejska uchwala co następuje:

§ 2. Mapa z ulicą wymienioną w §1 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

§ 1.1. Nadać ulicy w Nakle nad Notecią – położonej
na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21/9 – nazwę
„Modrzewiowa”
2652
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UCHWAŁA Nr LVI/858/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1.1. Nadać ulicy w Nakle nad Notecią – położonej
na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 20 oraz 21/6 –
nazwę „Brzozowa”
2. Nadać ulicy w Nakle nad Notecią – położonej na
działkach oznaczonych geodezyjnie nr 21/7 oraz 18 –
nazwę „Świerkowa”

§ 2. Mapa z ulicami wymienionymi w § 1 stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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UCHWAŁA Nr LVI/860/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego.
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, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146
Nr 106 poz. 675) oraz art. 9a pkt 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z 2009 r. Nr 206,
poz. 1589 z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842)
uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin ustala tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
zwanego dalej ,,Zespołem” oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.
Rozdział 2.
Tryb powoływania i funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego
§ 2. Powołanie członków Zespołu następuje na
podstawie zgłoszenia kandydatów przez instytucje
wymienione w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, po
zawarciu porozumień, o których mowa w art. 9a ust. 8
ustawy.
§ 3. Członkowie
Zespołu
powoływani
są
zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad
Notecią i pełnią swoją funkcję do czasu złożenia
rezygnacji lub odwołania przez Burmistrza na wniosek
instytucji zgłaszającej.
§ 4. Pierwsze posiedzenie Zespołu w celu wyboru
przewodniczącego, zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią.
§ 5. Przewodniczący Zespołu koordynuje Prace
Zespołu i grup roboczych.
§ 6. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu
pisemnie lub - za zgodą poszczególnych członków
Zespołu – w inny sposób porozumiewania się na
odległość.

§ 7. Zespół podejmuje decyzje w obecności co
najmniej 3 członków.
Rozdział 3.
Tryb funkcjonowania grup roboczych
§ 8. Zgłoszenie sprawy na posiedzenie grup
roboczych może dokonań każdy członek Zespołu
poprzez wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego
stanowiącego
załącznik
nr
1
do
uchwały.
Przewodniczący Zespołu ustala skład, w tym
przewodniczącego grupy roboczej, miejsce i termin
posiedzenia.
§ 9. Przewodniczący zaprasza na posiedzenie grupy
roboczej osoby wskazane w kwestionariuszu oraz
innych członków Zespołu, których obecność uzna za
konieczną w trybie określonym w § 6. Pozostali
członkowie Zespołu mają prawo udziału w posiedzeniu
grupy roboczej.
§ 10. Skład grup roboczych uzależniony jest od
problemu i może być zmienny w zależności od potrzeb.
§ 11. Posiedzenie grup roboczych odbywa się w dni
powszednie, w godzinach pracy Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
Dopuszcza się możliwość organizacji posiedzenie na
terenie
innych
instytucji
lub
organizacji
zaangażowanych w udzielenie pomocy oraz innych
instytucji lub organizacji zaangażowanych w udzielenie
pomocy oraz w innych godzinach.
§ 12. Grupa robocza podejmuje decyzje w obecności
co najmniej połowy zaproszonych członków.
§ 13. Grupa robocza w danej sprawie spotyka się
minimum dwa razy.
§ 14. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa
robocza ustala plan pomocy osobie, rodzinie, grupie
problemowej lub środowisku, określający osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych części
działań, opis zadań dla poszczególnych członków grupy
roboczej, a także dla osoby, rodziny, przedstawicieli
grup problemowych, bądź środowiska.
§ 15. Na drugim spotkaniu grupy roboczej
przedstawiane są przez członków działania podjęte na
rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub
środowiska. Istnieje możliwość zwoływania kolejnych
spotkań w danej sprawie.
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Rozdział 4
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespołu
interdyscyplinarnego i grup roboczych
§ 16. Przewodniczący Zespołu gromadzi w celach
statystycznych i ewaluacyjnych dane dotyczące m.in.
ilości spraw prowadzonych przez Zespół i grupy
robocze, składu poszczególnych grup, efektów pracy
grup. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny
realizacji zadań przez Zespół i grupy robocze oraz
w razie potrzeby proponuje niezbędne korekty.
§ 17. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami
problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest
następująca dokumentacja:
1) kwestionariusz
zgłoszeniowy
–
dokument
potwierdzający zgłoszenie problemu do rozpatrzenia
przez grupy robocze, do kwestionariusza dołączone
są kopie dokumentów dostarczanych przez osobę,
przedstawicieli grup problemowych lub środowiska;
2) pisemna zgoda osoby, której sprawa ma być
przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy
roboczej; wzór zgody określa załącznik nr 2 do
uchwały;
3) plan dziania Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy
roboczej – opis zadań dla osób objętych pomocą.
Wzór tego planu określa załącznik nr 3 do uchwały;
4) monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego/
grupy roboczej – realizacja zadań określonych
w planie działania przez członków grup roboczych
dotyczących osób objętych pomocą. Wzór określa
załącznik nr 4 do uchwały;
5) oświadczenia członków Zespołu oraz grup
roboczych o zachowaniu poufności – załącznik nr 5
do uchwały;
6) lista obecności członków zespołu interdyscyplinarnego/
grupy roboczej stanowi załącznik nr 6 do uchwały
§ 18. Przepisu § 17 pkt. 2 nie stosuje się
w przypadku podejmowania interwencji w oparciu
o procedurę ,,Niebieskiej Karty”, o której mowa w art.
9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
§ 19. Dokumentacja, o której mowa w § 17 jest
gromadzona w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 20. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Nakła nad Notecią.

powierza

się

Poz. 2653

§ 21. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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UCHWAŁA Nr XL/260/10
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,
art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 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 Nr175, 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
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art.5, art.6 ust. 12 i atr. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) i 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. Ustala się stawki podatku od nieruchomości
w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,68 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,18 zł;
2) od budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni
użytkowej:
a) mieszkalnych - 0,61 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 13,24 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 9,82 zł,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł,
e) letniskowo-rekreacyjnych - 7,06 zł,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizację
pożytku
publicznego - 4,00 zł,

g) od garaży - 5,09 zł;
3) od budowli, od ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 – 7 ustawy - 2%.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości,
nieruchomości
lub
ich
części
oraz
grunty
wykorzystywane w celu zapewnienia realizacji zadań:
1) ochrony przeciwpożarowej;
2) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania
ścieków;
3) składowania odpadów komunalnych;
4) kultury i sportu.
§ 3. Sposób
poboru
podatku,
inkasentów
i wysokość wynagradzania za inkaso określa uchwała
Rady Gminy Nr XII/61/07 z dnia 29.11.2007 r.
w sprawie sposobu poboru podatków i opłat lokalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała ma
należnego za 2011 rok.

zastosowanie

do

podatku

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
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UCHWAŁA Nr XL/261/10
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Warlubie.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 162, poz. 1 568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr175, 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
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr.28, poz. 142 i 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 z 2008 r.
Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655 z 2009 r. Nr 56,
poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) i zgodnie
z
komunikatem
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz. 960)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Warlubie, do wysokości 35,00 zł.
§ 2. Sposób
poboru
podatku,
inkasentów
i wysokość wynagradzania za inkaso określa uchwała
Rady Gminy Nr XII/61/07 z dnia 29.11.07 r. w sprawie
sposobu poboru podatków i opłat lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

2656
2656

UCHWAŁA Nr XL/262/10
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Określa się warunki i tryb finansowego
wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie.
2. Gmina Warlubie tworząc warunki sprzyjające
rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny,
przez który rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu życia;
3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form
sportowej aktywności jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Warlubie.

§ 2.1. Finansowanie zadania następować będzie
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na
sfinansowanie lub dofinansowanie, w szczególności:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) ubezpieczenia zawodników;
3) zakupu sprzętu sportowego;
4) pokrycia
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach wraz
z wyżywieniem zawodników;
5) pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego;
6) pokrycia kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa,
utrzymanie rachunku bankowego), związanych
z realizacją przedsięwzięcia.
2. Z dotacji celowej nie mogą być sfinansowane ani
dofinansowane w szczególności:
1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat
nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego
klubu;
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3) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki,
kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz
kosztów obsługi zadłużenia;
4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji.
3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy
Warlubie.
4. Kwota dofinansowania ze strony gminy
Warlubie nie może przekroczyć 85% całkowitych
kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

5) doświadczenie w dotychczasowej współpracy
z wnioskodawcą;
6) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe
wnioskodawcy.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa
od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim
przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta
kosztorysu przedsięwzięcia.
5. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano
dotację zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Warlubiu.

§ 3.1. Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą
uzyskać kluby sportowe, nie działające w celu
osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu
sportu na terenie gminy Warlubie.
2. Dotacje na prowadzenie statutowej działalności
sportowej może otrzymać klub jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2
niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Gminy przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców
Gminy Warlubie;
3) promuje wizerunek Gminy Warlubie jako gminy
stwarzającej warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.

§ 6.1. Z klubem sportowym, któremu została
przyznana dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia
zostanie zawarta umowa.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna
zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została
przyznana i termin jego wykonania;
3) wysokość dotacji udzielonej klubowi wykonującemu
przedsięwzięcie i tryb płatności;
4) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do
31 grudnia danego roku budżetowego;
5) tryb
i
zakres
kontroli
realizowanego
przedsięwzięcia;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz
termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;
7) warunki rozwiązania umowy;
8) zasady wydatkowania i rozliczenia dotacji
z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości
i finansach publicznych;
9) termin i zakres sprawozdania.
3. Integralnym elementem umowy jest ostateczny
kosztorys przedsięwzięcia.
4. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia
przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego
na warunkach określonych w umowie.

§ 4.1. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć
w zakresie sportu może być przyznana przez Wójta
Gminy Warlubie na wniosek klubu sportowego.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie
finansowe sportu zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Warlubiu.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy
składać w terminie do 15 października poprzedzającym
rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być
realizowane, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące
2011 roku będą składane w terminie 14 dni od daty
wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.1. Wójt Gminy Warlubie po zapoznaniu się ze
złożonym wnioskiem podejmuje decyzję w sprawie
przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu
sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten
cel w budżecie gminy w formie zarządzenia.
2. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
3. Przy ocenie złożonych wniosków bierze się pod
uwagę:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju
sportu na terenie Gminy Warlubie;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
realizację zadania;
3) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych
na realizację zadania;
4) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 8.1. Przyznana
dotacja
celowa
podlega
rozliczeniu
finansowemu
i
rzeczowemu
w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Klub sportowy otrzymujący dotację celową
zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania
w terminach określonych w umowie nie później jednak
niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
§ 9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas
przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania
dotacji podmiotowi dotowanemu.
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§ 10. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub
nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania
umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
§ 11. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych
udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia
z
zakresu
sportu
Wójt
Gminy
przedstawi
w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XIX/116/08 Rady
Gminy Warlubie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Warlubie
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.11.08 r.
Nr 141, poz. 2202)
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Warlubie.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień

Poz. 2656
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UCHWAŁA Nr LXI/315/2010
RADY MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2
powierzchni użytkowej - 4,27 zł;
6. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,78 zł;
b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,29 zł;
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420. i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 106,
poz. 675, art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości
w następującej wysokości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej - 0,64 zł;
2. od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej - 20,17 zł;
3. od budynków pozostałych w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 6,90 zł;
4. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej - 9,82 zł;
5. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

§ 2. Podatek należy uiścić w kasie Urzędu Miasta
lub przesłać przekazem na rachunek Urzędu: PKO BP
S.A. Golub-Dobrzyń 10102050240000100200101105
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/235/ 2009 Rady
Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 135, poz. 2492).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miasta
Jarosław Zakrzewski
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UCHWAŁA Nr XLV/196/10
RADY GMINY KOWAL
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.
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 późn. zm.) w związku
z art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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 r.
(M.P. z dn. 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 q. do kwoty 32,00 zł za dt.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kowal.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Dominikowski
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UCHWAŁA Nr XLV/197/2010
RADY GMINY KOWAL
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wysokości stawek
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni użytkowej,
c) pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej
w tym:
- przeznaczonych na rekreacje i wypoczynek –
0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego - 0,10 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 16,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 7,50 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) pozostałych – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
w tym:
- przeznaczonych na rekreacje i wypoczynek –
6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego - 5,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne podlegające opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości położone na gruntach
gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą. Zwolnienie, o którym
mowa dotyczy jednego siedliska budynku
mieszkalnego
związanego
z
prowadzeniem
działalności rolniczej;
2) budynki gospodarcze związane z siedliskiem
rodzinnym rolników, którzy zbyli gospodarstwo
rolne za emeryturę (emeryci rolnicy) lub rentę nie
prowadzący działalności gospodarczej;
3) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie:
a) gospodarki wodnej i ściekowej,
b) oświaty i kultury,
c) sportu,
d) wynajmu mieszkań komunalnych, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) grunty i budynki służące realizacji statutowych
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;
5) grunty, budynki i budowle związane ze
składowaniem nieczystości stałych, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92.106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L #^* z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kowal.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Dominikowski
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UCHWAŁA Nr XLV/198/10
RADY GMINY KOWAL
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kowal.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna,
stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na
2011 r. obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
(M.P. Nr 78, poz. 970) w kwocie 154,65 zł. za 1 m3.

Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Dominikowski
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UCHWAŁA Nr XLV/199/10
RADY GMINY KOWAL
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wysokość stawek
podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 430 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 900 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

-

-

o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej
13 ton - 1200 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej
14 ton - 1300 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej
15 ton - 1400 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1500 zł,
o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej
17 ton - 1350 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej
19 ton - 1400 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej
21 ton - 1450 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej
23 ton - 1500 zł,

niż
niż
niż

niż
niż
niż
niż
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e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton - 1550 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 2000 zł,
- liczbie osi - cztery i więcej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1500 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 1550 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 1600 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 1700 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 1800 zł;
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1200 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1300 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1400 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 2000 zł,
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1400 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1500 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1600 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton – 1600 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton – 1800 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 1800 zł,
- o liczbie osi - cztery i więcej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 2100 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2150 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2200 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2479,97 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2479,97 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 700 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 900 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1000 zł;
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łacznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1000 zł,

6)

7)

8)

9)

Poz. 2661

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1500 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1500 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 1600 zł,
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1700 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 1800 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszania osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1400 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1500 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1600 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 1959,23 zł,
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 1742,06 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2576,88 zł;
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 900 zł;
od
przyczep
i
naczep
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.
- o liczbie osi - jedna
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 900 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1000 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 1300 zł,
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 1000 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1100 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż
38 ton - 1200 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton – 1600 zł,
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1000 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1200 zł;
od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
- o liczbie osi - jedna
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1200 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1200 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 1200 zł,
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 1000 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1100 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż
38 ton - 1305,39 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton - 1718,71 zł,
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1000 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1294,88 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 700 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1800 zł.
§ 2. Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku
zwiększa się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 440 zł,
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie - 710 zł,
c) od 9 ton do poniżej 12 ton – 910 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 710 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 910 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1010 zł;
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 910 zł;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 710 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1710 zł.
§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7
i 10 posiadających katalizatory stawki podatku
zmniejsza się i określa w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 690 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 890 zł;
2) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5, 5 tony - 690 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 890 zł,
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c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 990 zł;
3) od 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:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 890 zł.
Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 690 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1690 zł.
§ 4. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
1. Pojazdy wykorzystywane na działalność
związaną z gospodarką wodno-ściekową.
2. Przyczepy i naczepy:
- które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego o których mowa w § 1 pkt 7 niniejszej
uchwały,
- która 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 o których mowa w § 2 pkt 3
niniejszej uchwały,
- 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, o których mowa w § 3 pkt 3
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kowal.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Edward Dominikowski
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92.106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L #^* 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
Rzeczypospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejwydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XLV/269/2010
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2010 r. celem obliczenia podatku
rolnego na 2011 r.
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z 2010 r. Nr 68 poz. 886) zostaje obniżona dla
celów ustalenia podatku rolnego w GMINIE
ŁYSOMICE z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 37,00 zł
za 1q.

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, 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 i 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 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 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) RADA
GMINY uchwala, co następuje

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/140/2008 Rady
Gminy Łysomice z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów
2008 roku celem obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z 2008 r. Nr 159, poz. 2498).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski

§ 1. Ustala się, że cena skupu 1q żyta za III
kwartały 2010 r. określona w komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
2663
2663

UCHWAŁA Nr XLV/270/2010
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 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)
RADA GMINY uchwala co następuje
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 667,-zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.035,-zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.265,-zł.
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.070,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.823,-zł.
- o liczbie osi – cztery 1.839,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.184,-zł.
- o liczbie osi – trzy 2.184,-zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.070,-zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.184,-zł.
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- o liczbie osi trzy 2.184,-zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.184,-zł.
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.300,-zł.
- o liczbie osi – trzy 2.184,-zł.
- o liczbie osi cztery 2.184,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.300,-zł.
- o liczbie osi – trzy 2.196,-zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.184,-zł.
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.707,-zł.
- o liczbie osi – trzy 2.707,-zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.738,-zł.
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1.035,-zł.
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.380,-zł.
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.438,-zł.
5. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.495,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.495,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.724,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.982,-zł.
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.823,-zł.
- o liczbie osi – trzy 2.012,-zł.
6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.724,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.923,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.161,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.982,-zł.
c) równej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.029, -zł.
- o liczbie osi – trzy 2.029,-zł.
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.796,-zł
- o liczbie osi - trzy 2.796,-zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
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- od 7 ton i poniżej 12 ton 804,-zł.
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna 288,-zł.
- o liczbie osi – dwie 288,-zł.
- o liczbie osi – trzy 777,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 368,-zł.
- o liczbie osi – dwie 978,-zł.
- o liczbie osi – trzy 777,-zł.
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.323,-zł.
- o liczbie osi – dwie 1.323,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.155,-zł.
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna 254,-zł.
- o liczbie osi – dwie 356,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.093,-zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 689,-zł.
- o liczbie osi – dwie 1.495,-zł.
- o liczbie osi –trzy 1.495,-zł.
c) równej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.709,-zł.
- o liczbie osi – dwie 1.709,-zł.
- o liczbie osi – trzy 1.709,-zł.
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.954,- zł
- o liczbie osi – dwie 1.954,- zł
- o liczbie osi – trzy 1.954,- zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.438,-zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.495,-zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/201/2009 Rady
Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010 rok (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2008 r.
Nr 159, poz. 2500).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski
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UCHWAŁA Nr XLV/271/2010
RADY GMINY ŁYSOMICE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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, 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 i poz. 146,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 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)
RADA GMINY uchwala co następuje
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,64 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2. od budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub
leśna z wyjątkiem budynków lub ich części
przydzielonych na potrzeby bytowe osób
zajmujących lokale mieszkalne oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 19,82 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,32 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4. od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,15 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5. od budynków gospodarczych zajętych na cele
składowe, hodowle drobnego inwentarza dla
własnych potrzeb, garaże – 3,63 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
6.1. od pozostałych budynków w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego lub ich części nie wymienionych
w pkt. 1, 2, 3, 4, 5 – 6,98 zł. od 1 m2 powierzchni
użytkowej, [budynki letniskowe]
7. od budowli – 2% wartości budowli,
8. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z działalnością gospodarczą inną niż działalność
rolnicza i leśna z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi - 0,74 zł,

9a. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego gruntów od 1 m2: - 0,12 zł,
9b. od gruntów rekreacyjno-letniskowych od 1 m2 0,41 zł,
10. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł.
od 1 ha powierzchni.
§ 2. Osoby fizyczne wpłacają podatek zgodnie
z otrzymaną decyzją u sołtysa, uchwała Nr XIV/82/07
Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości inkasa dla sołtysów za
pobór podatków oraz opłat lokalnych, lub na rachunek
Gminy BS Toruń O/Łysomice 89 9511 0000 2002 0032
0267 0001
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/200/2009 Rady
Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dziennik
Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2009 r. Nr 125, poz. 2117).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kalinowski
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