DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
2693

2694

2695

–

–

–

Nr 199

UCHWAŁY
nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Bytoń lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

10484

nr XXXV/186/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz
określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń

10486

nr XXXV/187/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na
obszarze gminy Bytoń

10487

2696

–

nr XXXV/188/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty targowej na obszarze gminy Bytoń

10488

2697

–

nr XXXV/189/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru
formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń

10488

2698

–

nr XXXV/190/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń

10489

2699

–

nr XXXV/191/10 Rady Gminy Bytoń z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytoń

10491

nr XLIV/317/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015

10491

nr XLIV/320/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru
podatku leśnego na 2011 r.

10493

nr XLIV/321/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na
2011 r.

10494

nr XLIV/322/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10494

nr XLIV/323/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

10495

nr XLIV/324/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2011

10497

2700

2701

2702

2703

2704

2705

–

–

–

–

–

–
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nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi

10498

nr LIV/379/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10500

nr LIV/380/2010 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2011 r.

10500

nr LIV/381/10 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2011 r.

10503

2710

–

nr XLII/299/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
podstawy obliczenia podatku rolnego

10504

2711

–

nr XLII/300/2010 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

10504

nr XLII/302/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Raciążek i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną

10507

2712

–

2713

–

nr XLII/305/10 Rady Gminy Raciążek z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy
skwerowi

10508

2714

–

nr XLII/275/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

10510

nr XLII/276/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo

10511

nr XLII/277/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego

10511

nr XLII/278/2010 Rady Gminy Lubiewo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wysokości
stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

10512

2715

2716

2717

–

–

–

2718

–

nr XL/248/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia średniej
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

10516

2719

–

nr XL/249/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

10516

nr XL/250/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia średniej
ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego

10517

nr XL/251/10 Rady Miasta Kowal z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatków od środków transportowych

10518

nr XLI/333/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

10520

2720

2721

2722

–

–

–
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nr XLI/334/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ceny
sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na
obszarze gminy i miasta Lubraniec

10521

nr XLI/335/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

10521

nr XLI/336/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

10522

nr LXIII/400/2010 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 na obszarze gminy,
ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano
produkcji

10524

nr II/10/10 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

10525

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY
2728

–

nr 34/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. o nieważności
uchwały nr XLIV/325/2010 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r.

10526
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UCHWAŁA Nr XXXIV/182/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bytoń lub jej jednostkom
podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
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; Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, 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), w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r.
Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 123, poz. 835), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bytoń lub jej
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się
organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to
kwotę główną zobowiązań mających charakter
cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty
postępowania sądowego i egzekucyjnego, według
stanu na dzień złożenia wniosku;
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Bytoń oraz
jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy
w Bytoniu;
4) przedsiębiorcy - rozumie się podmiot prowadzący
działalność gospodarczą;
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie
lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych
przypadających Gminie Bytoń lub jej jednostkom
podległym.
§ 3.1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Łączna
wartość
pomocy
udzielonej
przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie
może przekroczyć równowartości dopuszczalnej
wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie
wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega
sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy
udzielił. Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą
inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach
i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat
kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż
de minimis otrzymaną w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; Nadto
przedsiębiorca jest zobowiązanych do złożenia na
piśmie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de
minimis,
dotyczących
w
szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).
§ 4.1. Należności pieniężne mogą być umarzane
z urzędu w całości w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego
majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo
pozostawiła przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku
majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
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należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje
w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).
§ 5.1. Należności pieniężne mogą być na wniosek
dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata
może być odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
dłużnika lub interesem publicznym w szczególności
jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
należności ze względu na wysokość dochodów oraz
zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących
na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem,
bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub
ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny,
sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub
wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy
w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową
lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją
kryzysową;
2) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła
się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1
następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie
porozumienia między dłużnikiem, a organem lub osobą
uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę
uprawnioną wymienioną w § 8 uchwały.
§ 6. Ulgi wskazane w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz w § 5
stanowią pomoc de minimis, o której mowa w § 3 ust. 1.
§ 7.1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek.
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty
potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę
ubiegania się o udzielenie ulgi.
4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
2693
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§ 8. Umorzenie należności pieniężnych, za które
odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłużników.
§ 9. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Bytoń bez względu na wysokość kwoty
należności pieniężnych;
§ 10.1. Należność pieniężna staje się natychmiast
wymagalna
wraz
z
odsetkami
należnymi
od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty,
w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną
w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi;
3) dłużnik
nie
spłacił
należności
pieniężnej
w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił
którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna
staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami
należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.
§ 11. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących
należności mających charakter cywilnoprawny,
nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały
stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 12. Wójt
Gminy
Bytoń
w
corocznym
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia
Radzie Gminy Bytoń informację o łącznej liczbie
i kwocie dokonanych umorzeń.
§ 13. Traci moc uchwała nr III/9/2006 Rady Gminy
Bytoń z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Bytoń oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego
upoważnionych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytoń.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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UCHWAŁA Nr XXXV/186/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz
określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1
i atr. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675/ oraz art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Dz.U. z 2006 r. Nr 191
poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U.
z 2007 r. Nr 109 poz. 747, Dz.U. z 2008 r. Nr 116
poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458,
z 2010 r. Nr 96 poz. 620/ oraz Komunikatu Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. /MP
Nr 76 poz. 960/. Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się na cenę żyta przyjmowaną jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy
Bytoń do wysokości kwoty 31,60 zł. za dt.
§ 2. Określa się wzór formularza, na którym osoby
fizyczne, będące podatnikami podatku rolnego są
zobowiązane składać informacje o gruntach – zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określa się za wzór
formularza, na którym osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości
prawnej,
jednostki
organizacyjne
Agencji
Nieruchomości
Rolnych,
a
także
jednostki
organizacyjne
Lasów
Państwowych,
będące
podatnikami podatku rolnego są zobowiązane składać
deklaracje na podatek rolny - zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
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§ 3. Obowiązek składania informacji o gruntach,
jak również deklaracji na podatek rolny dotyczy także
podatników korzystających ze zwolnień ustawowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/75/08 Rady Gminy
w Bytoniu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę
obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów
formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bytoniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 199

– 10487 –

Poz. 2695

2695
2695

UCHWAŁA Nr XXXV/187/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na
obszarze Gminy Bytoń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675/ oraz art. 5, art. 6 ust. 13, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/
Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613; zm. Nr 96 poz. 620
/oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r./ MP Nr 55
poz. 755/. Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Bytoń w wysokości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej 0,33 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 12,31 zł.
3) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od m2
powierzchni użytkowej 5,02 zł.
4) od pozostałych budynków w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej 3,58 zł.
5) budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,08 zł.
6) od budowli ogółem 2% ich wartości
7) od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni 0,50 zł.
8) od gruntów pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 3,96 zł.
9) od pozostałych gruntów w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
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pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,06 zł.
10) od gruntów stanowiących obszary rekreacyjnousługowe-wielofunkcyjne od 1 m2 powierzchni
0,40 zł.
§ 2. Określa się wzór formularza, na którym osoby
fizyczne,
będące
podatnikami
podatku
od
nieruchomości są zobowiązane składać informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych - zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Określa sie wzór
formularza, na którym osoby prawne, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także
jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, będące podatnikami podatku od
nieruchomości są zobowiazane składać deklaracje na
podatek od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Obowiązek
składania
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jak
również deklaracji na podatek od nieruchomości
dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień
na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc:
1) uchwała Nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu
z dnia 29.10.2008 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów
formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
2) uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy w Bytoniu
z dnia 20.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia
29.10.2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz określenia wzorów
formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bytoniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 199

– 10488 –

Poz. 2696,2697
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UCHWAŁA Nr XXXV/188/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na terenie gminy Bytoń:
- za sprzedaż z pojazdów 8,50 zł.
- za sprzedaż ze stoisk krytych 7,50 zł.
- za sprzedaż ze stoisk otwartych 7,50 zł.
- za sprzedaż z „kosza” 1,50 zł.
- za sprzedaż z „ręki” 1,50 zł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r . Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 z 2009 r Nr 52 poz. 420. Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r Nr 28 poz. 142. Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675/ oraz art. 19 pkt.1lit.”a” ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; zm. Nr 96 poz. 620/
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011.
/MP Nr 55 poz. 755/. Rada Gminy uchwala co
następuje:

§ 2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od
sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/77/08 Rady
Gminy w Bytoniu z dnia 29.10.2008 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy
Bytoń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bytoniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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UCHWAŁA Nr XXXV/189/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 roku przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy
podatkowych na terenie Gminy Bytoń
Na podstawie art. 4 ust. 5 oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.
Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484,
z 2006 r. Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz.U.
z 2008 Nr 116 poz. 730, Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458,
z 2010 r. Nr 96 poz. 620) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i komunikatu Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 199

– 10489 –

Poz. 2697,2698

pierwsze trzy kwartały 2010 roku (MP Nr 78 poz. 970).
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 roku przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na terenie Gminy Bytoń do wysokości
140,64 zł. za 1 m3.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/138/09 Rady
Gminy w Bytoniu z dnia 20.11.2009 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnrgo
oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na
terenie Gminy Bytoń.

§ 2. Określa się wzór formularza, na którym osoby
fizyczne, będące podatnikami podatku leśnego są
zobowiązane składać informacje i nieruchomościach
i obiektach budowlanych - zgodnie z załącznikiem ne 1
do uchwały. Określa się wzór formularza, na którym
osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie
mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne
Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
będące podatnikami podatku leśnego są zobowiązane
składać deklaracje podatkowe - zgodnie z załącznikiem
na 2 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bytoniu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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UCHWAŁA Nr XXXV/190/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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,
1.

2.

3.

4.

Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz.675)), w związku z art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96,
poz.620.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r. MP
Nr 75, poz. 950) Rada Gminy w Bytoniu uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się na terenie Gminy Bytoń wysokość
stawek podatku od środków transportowych w złotych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton,
a) o liczbie osi - dwie
b) o liczbie osi - trzy
c) o liczbie osi - cztery i więcej
Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton,
a) o liczbie osi - dwie
b) o liczbie osi - trzy
c) o liczbie osi - cztery i więcej
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
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

461,00
486,00
665,00

662,00
1209,00
1976,00

1496,00
1883,00
2737,00

641,00
767,00
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c) od 9 ton i poniżej 12 ton
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, do 36 ton włącznie
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
b) powyżej 36 ton
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
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, do 36 ton włącznie
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
b) powyżej 36 ton:
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
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
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, do 36 ton włącznie
o liczbie osi - jedna
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
b) powyżej 36 ton
o liczbie osi - jedna
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie
o liczbie osi - jedna
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
b) powyżej 36 ton
o liczbie osi - jedna
o liczbie osi - dwie
o liczbie osi - trzy
Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
- mniej niż 30 miejsc
- równej lub wyższej niż 30 miejsc

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Bytoniu i w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.1)
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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1)

Poz. 2698

896,00

1687,00
2057,00
1895,00
2266,00

2118,00
2118,00
2314,00
2737,00

255,00

383,00
1375,00
1200,00
1200,00
1150,00
1126,00

671,00
1543,00
1300,00
1300,00
1600,00
1530,00
1075,00
1329,00

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Eueropejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.08.1999 r).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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UCHWAŁA Nr XXXV/191/10
RADY GMINY BYTOŃ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytoń
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Bytoń:
1) budynki mieszkalne lub ich części za wyjątkiem
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
2) budynki pozostałe lub ich części za wyjatkiem
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
3) budynki i grunty wykorzystywane na cele ochrony
przeciwpożarowej, kulturalno-oświatowej, pomocy
społecznej,
4) budynki lub ich części, budowle i grunty
wykorzystywane w zakresie gospodarki odpadami
i ściekami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) oraz art. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 Nr 95 poz. 613; zm.: Nr 96 poz. 620)
uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytoń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Boleski
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UCHWAŁA Nr XLIV/317/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2011-2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz.1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146
i Nr 106, poz.675) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm: Dz.U.
z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167,

poz.1193 i Nr 249, poz. 1833 z 2007 r. Nr 128, poz. 902
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz.13)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady polityki czynszowej w latach
2011-2015, które stanowić będą element wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta i Gminy Skępe
§ 2.1. Zasady polityki czynszowej stanowią
podstawę ustalania przez Burmistrza Miasta i Gminy
Skępe w drodze zarządzenia stawek czynszu za najem
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy.
2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości,
koszty
administrowania,
koszty
konserwacji,
utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania
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zieleni, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń
wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie
czystości, energię elektryczną i cieplną.
3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do
uiszczania
związanych
z
eksploatacją
opłat
niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do
lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości
płynnych i stałych w przypadkach, gdy korzystający
z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio
z dostawcą mediów lub usług
§ 3. Zasadą polityki czynszowej objęte są
następujące rodzaje czynszów:
1) za lokale mieszkalne wynajmowane na czas
nieoznaczony;
2) za lokale zamienne;
3) za lokale socjalne;
4) za pomieszczenia tymczasowe;
5) czynsz wolny za lokale o powierzchni użytkowej
przekraczającej 80 m2 wylicytowany w drodze
przetargu.
§ 4.1. Najemcy lokali opłacają czynsz wg stawek
miesięcznych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego.
2. Stawkę bazową czynszu za 1 m2 lokalu
mieszkalnego ustala Wynajmujący.
3. Podstawę wyjściową dla ustalenia stawki
czynszu stanowi wskaźnik przeliczeniowy kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych, ustalony w drodze obwieszczenia przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września
2010 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 30 września 2010 r.
Nr 151, poz. 1879) na okres od 1 października 2010 r.
do 30 kwietnia 2011 r. dla średniego wskaźnika
wojewódzkiego w wysokości: 4.123 zł, co stanowi
maksymalnie 10,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu miesięcznie i wynoszą:
1) w roku 2011 – 2,40 zł/m2, co stanowi 0,70%
wartości odtworzeniowej 1 m2;
2) w roku 2012 – 0,80% wartości odtworzeniowej 1 m2
powierzchni użytkowej budynku;
3) w roku 2013 – 0,90% wartości odtworzeniowej 1 m2
powierzchni użytkowej budynku;
4) w roku 2014 – 1,00% wartości odtworzeniowej 1 m2
powierzchni użytkowej budynku;
5) w roku 2015 – 1,10% wartości odtworzeniowej 1 m2
powierzchni użytkowej budynku.
4. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
w umowach najmu ustala się z uwzględnieniem
następujących czynników związanych z wartością
użytkową lokalu, które będą podwyższać stawkę
bazową czynszu:
1) za wodociąg w lokalu – zwyżka 5%;
2) za łazienkę w lokalu – zwyżka 10%, (przez łazienkę
rozumie
się
wydzielone
w
mieszkaniu
pomieszczenie posiadające instalację wodociągowokanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub
brodzika);
3) za kanalizację w lokalu – zwyżka 10% (przez
kanalizację rozumie się doprowadzoną do łazienki
lub
wydzielonego
pomieszczenia
instalację

Poz. 2700

wodociągowo-kanalizacyjną
umożliwiającą
podłączenie muszli klozetowej i spłuczki, dotyczy
również wc położonego poza mieszkaniem na klatce
schodowej);
4) za centralne ogrzewanie w lokalu – zwyżka 10%;
5) za ciepłą wodę w lokalu z kotłowni – zwyżka 15%;
§ 5.1. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu socjalnego nie może przekroczyć
połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego
w gminnym zasobie mieszkaniowym.
2. Stawkę czynszu określoną w ust. 1 stosuje się
odpowiednio do pomieszczeń tymczasowych.
§ 6. Czynsz za lokal zamienny, wynajmowany na
czas koniecznej naprawy lokalu lub budynku, nie może
być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy, bez
względu na jego wyposażenie techniczne.
§ 7. Stawka
bazowa
czynszu
za
lokale
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80,0 m2 dla
umów zawartych przed wejściem w życie zasad polityki
czynszowej i dla umów kontynuowanych nie może być
mniejsza niż 1,2% wartości odtworzeniowej 1 m2
powierzchni użytkowej budynku.
§ 8. Wysokość i zasady podwyższania stawki
czynszu, o którym mowa § 3 pkt 5 uchwały określa
umowa.
§ 9. Ustala się, że podwyższenie czynszu i innych
opłat za używanie lokalu, za wyjątkiem opłat
niezależnych od właściciela może być dokonywane nie
częściej niż co 6 miesięcy.
§ 10.1. W
czasie
trwania
stosunku najmu
Wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli
dokonał w budynku ulepszeń mających wpływ na
wysokość czynszu.
2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia
technicznego z przyczyn występujących po stronie
wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie
z aktualnym wyposażeniem lokalu.
3. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą
wysokość czynszu, należy sporządzić protokół
stwierdzający powstanie czynników przedstawionych
w ust. 1 i 2.
4. Dokonanie przez najemcę, na jego koszt i za
zgodą wynajmującego ulepszeń lokalu mieszkalnego
nie powoduje wzrostu stawki czynszu za najem
powierzchni użytkowej.
5. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń
wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem § 10
ust. 4 i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie
naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać
za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień
zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.
§ 11. Czynsz za najem płacony jest z góry do 10 dnia
każdego miesiąca na rachunek wynajmującego,
z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły
zmianę terminu i formy.
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§ 12. Wynajmujący na wniosek najemcy może, na
zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, stosować określone obniżki czynszu
naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku
do najemców o niskich dochodach.

§ 14. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

się

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 15. Traci moc uchwała nr X/69/99 Rady Miejskiej
w Skepem z dnia 23 września 1999 roku w sprawie
określenia stawek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
2700
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UCHWAŁA Nr XLIV/320/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego
na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.:
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) w związku
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 zm.: Dz.U.
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164 poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96,
poz.620) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2010 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna
ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku na
2701

kwotę 154,65 zł za 1 m3 ,która stanowi podstawę
obliczania podatku leśnego na 2011 r. na obszarze
gminy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
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UCHWAŁA Nr XLIV/321/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
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:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.:
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, Nr 181, poz.1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106,
poz.675) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 zm.: Dz.U. z 2006 r. 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
i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 dt na kwotę 34,00 zł za 1 dt
stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na
2011 r. na obszarze miasta i gminy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
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UCHWAŁA Nr XLIV/322/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613, zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1.§ 1. Określa
się
stawki
podatku
nieruchomości na 2011 rok w wysokości:
1)

od

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,77 zł/m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł/ha
powierzchni,
c) pozostałych - 0,24 zł/m2 powierzchni, z wyjątkiem:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł/m2
powierzchni,
- od gruntów letniskowych. - 0,39 zł/m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł/m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,00 zł/m2 pow.
użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
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materiałem siewnym - 9,70 zł/m2 pow.
użytkowej
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł/m2 pow. użytkowej,
e) pozostałych - 4,10 zł /m2 pow. użytkowej,
z wyjątkiem:
- od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 3,53 zł/m2
pow. użytkowej,
- od
budynków
letniskowych
lub
użytkowanych na te cele - 7,00 zł/m2 pow.
użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
1)

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

2703

2704
2704

UCHWAŁA Nr XLIV/323/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) w związku
z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613, zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55,
poz.755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 748 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.248 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.497 zł.
2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:

Poz. 2703,2704
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
15

15
i powyżej

12
25

25
i powyżej

12
31

31
i powyżej

Poz. 2704

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1525
1525
Trzy osie
1590
1590
Cztery osie
1800
1800

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1590
1590
1990
1990
2740
2850

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.665 zł.
4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej 12 ton do 36 ton włącznie,
b) powyżej 36 ton,
- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
(w tonach) ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

31

1310

1700

31

i powyżej

1960

2200

12
36

36
i powyżej

Trzy osie
2150
2175

2200
2850

nie mniej niż

mniej niż

12

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 600 zł
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego: w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
25

25
i powyżej

12
36
38

36
38
i powyżej

12
37
38

37
38
i powyżej
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Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
735
735
Dwie osie
1130
1450
1470
Trzy osie
1330
1350
1365

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1000
1000
1730
2100
2150
1745
1875
1875

1)

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia oraz roku produkcji:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1655 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2050 zł.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
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UCHWAŁA Nr XLIV/324/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172
poz. 1441 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz.142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613, zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Oprócz zwolnień wymienionych w art. 7 ust. 1
i 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się:
1) od podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
b) grunty, budynki i budowle wykorzystywane
w
celach
związanych
z
ochroną
przeciwpożarową,
c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane
w celach związanych z ochroną ładu i porządku
publicznego,
d) grunty i budynki wykorzystywane w celach
związanych z działalnością kulturalną.
2) od podatku od środków transportowych środki
transportowe służące wykonywaniu zadań z zakresu
ochrony przeciwpożarowej z zastrzeżeniem art. 12
ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr II/14/2006 Rady
Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r w sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków
transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
2705
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UCHWAŁA Nr XLIV/325/2010
RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Na podstawie art. 5a ust. 2 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, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249,poz. 2104,
z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin konsultacji
społecznych
rocznych
programów
współpracy
z organizacjami pozarządowymi, określający zasady
i tryb ich przeprowadzenia.
§ 2. Regulamin konsultacji społecznych rocznych
programów
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Anna Smużewska
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 34/10 Wojewody z dnia 1 grudnia
2010 r. stwierdzające nieważność powyższej uchwały w całości.
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Załącznik
do uchwały nr XLIV/325/2010
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 października 2010 r.
Regulamin konsultacji społecznych rocznych
programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1. W
konsultacjach
rocznego
programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą brać
udział w szczególności organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Rozdział 2
Wnioskodawcy i organy odpowiedzialne za
prowadzenie konsultacji.
§ 2. Decyzje
w
sprawie
przeprowadzenia
konsultacji społecznych podejmie Burmistrz w formie
zarządzenia.
§ 3. Konsultacje rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi są obligatoryjne
prowadzone z inicjatywy własnej Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe.

1)
2)
3)
4)

§ 4.
przedmiot konsultacji,
propozycję terminu konsultacji,
propozycję formy konsultacji,
uzasadnienie.

§ 5. Koszty związane z prowadzeniem konsultacji
społecznych pokrywane są z budżetu gminy.
Rozdział 3
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
§ 6.1. Konsultacje społeczne rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą być
prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) wysłuchanie publiczne,
3) spotkanie
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych,
4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.
2. Dopuszczalne są także inne formy zapewniające
szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych
technik informatycznych.
2706

§ 7.1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji
społecznych
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi na stronie internetowej
gminy publikowana jest informacja o rozpoczęciu
konsultacji, w której wskazany jest: przedmiot
konsultacji, termin i zakres konsultacji, forma i tryb
konsultacji.
2. Publikacja na stronach internetowych nie
wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach
społecznych
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
3. Informacja
o
rozpoczęciu
konsultacji
społecznych
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi publikowana jest
w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem ich
rozpoczęcia.
Rozdział 4
Zapisy szczególne.
§ 8. W sytuacji tworzenia wieloletniego programu
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
wprowadza się obowiązkowe konsultacje tych
programów w trybie określonym dla obowiązkowych
rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Rozdział 5
Wyniki konsultacji społecznych.
§ 9.1. Informacje
o
wynikach
konsultacji
społecznych
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi podaje się do
wiadomości na stronach internetowych Miasta i Gminy
Skępe nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia
konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
zawierają zestawienia zgłoszonych opinii wraz
ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
w danej sprawie.
§ 10. Wyniki konsultacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi nie są
wiążące dla władz gminy.
§ 11. Konsultacje społeczne rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi uznaje się
za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących
udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone
w sposób przedstawiony w Regulaminie.
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 34/10 Wojewody z dnia 1 grudnia
2010 r. stwierdzające nieważność powyższej uchwały w całości.
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UCHWAŁA Nr LIV/379/10
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
materiałem siewnym – 9,69 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,23 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,51 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.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(1) (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,11 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,23 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVII/283/09 Rady
Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2010 r.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec
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UCHWAŁA Nr LIV/380/2010
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia 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 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241), oraz art. 10
ust. 1 i 2, art. 12b ustawy z 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się
co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych na 2011 r., zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/287/2009 Rady
Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków
transportowych na 2010 r.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.

załącznik
do uchwały nr LIV/380/2010
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 3 listopada 2010 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 606,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 827,00
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 979,00
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi
stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

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
Dwie osie
979,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
Trzy osie
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.902,00
1.902,00
1.902,00
Cztery osie
1.902,00
1.902,00
1.902,00
2.012,00
2.012,00

3. Od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton podatek
wynosi: - 1447,00 zł
4. Od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

979,00
1.447,00
1.447,00
1.523,00
1.447,00
1.447,00
1.447,00
1.902,00
1.918,00
1.918,00
1.902,00
1.902,00
2.657,00
2.858,00
2.858,00

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

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
979,00
1.447,00
1.447,00
1.902,00
Trzy osie
2.003,00
2.096,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

979,00
1.447,00
1.447,00
2.209,00
2.100,00
2.858,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - podatek wynosi – 277,00
6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi
stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia stawki podatku wynoszą:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 759,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1668,00
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Stawka podatku (w tonach)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
277,00
482,00
482,00
Dwie osie
482,00
749,00
1.034,00
1.400,00
Trzy osie
824,00
1.147,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

482,00
482,00
683,00
482,00
999,00
1.572,00
2.067,00
1.147,00
1.558,00
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UCHWAŁA Nr LIV/381/10
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2011 r.
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20
ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki dzienne opłaty targowej
określone w załączniku do uchwały.
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może
przekraczać maksymalnej stawki dziennej wynikającej
z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

się

§ 5.1. Traci moc uchwała nr XXXVII/285/09 Rady
Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty
targowej na 2010 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r.
Nr 136, poz. 2558).
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 3. Zasady poboru opłat targowych przez
inkasenta określa uchwała nr XXII/174/08 Rady
Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia
29 września 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 148, poz. 2258).

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Eugeniusz Krawiec

załącznik
do uchwały nr LIV/381/10
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 3 listopada 2010 r.
Wykaz stawek dziennych opłat targowych obowiązujących na targowiskach w Aleksandrowie Kujawskim w 2011 r.
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1. Przy sprzedaży z wozu konnego

6,20 zł

2. Przy sprzedaży przez indywidualnych producentów, wytwórców z własnego
gospodarstwa:
a) mleko, masło, jaja, owoce, kwiaty itp.
b) przy sprzedaży obnośnej artykułów spożywczych i przemysłowych z ręki, kosza,
skrzyni, wiadra, wózka ręcznego itp. do 1, 5 mb zajmowanego stanowiska

4,60 zł

Za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska

2,90 zł

3. Przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych, ze straganów, stołów, innych
obiektów do 5 mb zajmowanego stanowiska

12,40 zł

Za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska

6,20 zł

4. Przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych z samochodów, platform,
przyczep do 5 mb zajmowanego stanowiska

14,80 zł

Za każdy następny rozpoczęty metr bieżący zajmowanego stanowiska

6,80 zł

4,60 zł
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UCHWAŁA Nr XLII/299/10
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.1))
w związku z art. 6 art. 6a ust 11 oraz art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U
z 2006 r. 136, poz. 969 ze zm.2)) oraz z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 roku (M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się co
następuje,

4. Dane o zwolnieniach i
w podatku rolnym

ulgach podatkowych

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciążek
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/143/08 r. Rady
Gminy w Raciążku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
określenia podstawy obliczenia podatku rolnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Określa się cenę skupu żyta przyjmowanego
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę
34,10 zł za 1 dt żyta.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

§ 2.1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych
następuje w drodze inkasa przez sołtysów
w poszczególnych miejscowościach lub na konto
Urzędu Gminy Raciążek.
2. Ustala się, że inkasent otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości 7% zainkasowanego podatku.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U.. z 2006 r Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1825, Nr 249,
poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96,
poz. 620
1)

§ 3. Określa się wzory formularzy do wymiaru
i poboru podatku rolnego
1. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
2. Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)
3. Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)
2710
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UCHWAŁA Nr XLII/300/2010
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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 ze zm.1)) oraz art. 10 ust. 1 i ust 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.2)),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P Nr 55
poz. 755) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2011 r.
(M.P. Nr 75 poz. 950) oraz rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 18 października 2007 r w sprawie
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
środków

transportowych (Dz.U. Nr 205, poz. 1484) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór formularza "deklaracja na
podatek od środków transportowych"
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/145/2008 Rady
Gminy z dnia 27 listopada 2008 r. określająca wysokość
stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z
mocą
obowiązującą 01 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

Poz. 2711

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U.. z 2006 r Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1825, Nr 249,
poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96,
poz. 620

Załącznik
do uchwały nr XLII/300/2010
Rady Gminy Raciążek
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2011 ROK
I

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 t.

WYSZCZEGÓLNIENIE
A) powyżej 3,5 t do 5,5t włącznie (z katalizatorem)
B) powyżej 3,5 t do 5,5t włącznie (bez katalizatora)
C) powyżej 5,5t do 9t włącznie (z katalizatorem)
D) powyżej 5,5t do 9t włącznie (bez katalizatora)
E) powyżej 9t do poniżej 12t (z katalizatorem)
F) powyżej 9t do poniżej 12t (bez katalizatora)

STAWKA w ZŁ
ROK PRODUKCJI
DO 1990
OD 1990
580
550
670
670
970
930
1128
1128
1170
1150
1350
1350

Stawki proponowane
przez M F
2010
2011
729,28
748,25
1216,64

1248,28

1459,96

1497,92

Inne systemy zawieszenia
osi jezdni

2010 r.

2011 r.

2000
2200
2600

2786,03

2858,47

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

Liczba osi
2 osie
3 osie i więcej
4 osie i więcej

Oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
1900
2100
2400

III Ciągniki siodłowe i balastowe
STAWKA w ZŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
A)od3,5 t do 5,5t włącznie (z katalizatorem)
B)od 3,5 t do 5,5t włącznie (bez katalizatora)
C) powyżej 5,5t do 9t włącznie (z katalizatorem)
D) powyżej 5,5t do 9t włącznie (bez katalizatora)
E) powyżej 9t do poniżej 12t (z katalizatorem)
F) powyżej 9t do poniżej 12t (bez katalizatora)

ROKPRODUKCJI
DO 1990
950
1100
1150
1350
1350
1580

OD 1990
850
1000
1050
1250
1250
1450

Stawki
proponowane
przez M F
2010
2011
1703,27 1747,56
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IV Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
1600
1700
1800
1900

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
do 36 ton włącznie - 2 osie
do 36 ton włącznie - 3 osie
powyżej 36 ton - 2 osie
powyżej36 ton - 3 osie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2010r.

2011r.

1900
2000
2100
2600

2153,41
2153,41
2786,03

2209,4
2209,4
2858,47

V Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Wyszczególnienie
od 7 ton do poniżej 12 ton

Stawka w zł.
Rok produkcji
do 1990
od 1991
1200
1100

2010 r.

2011 r.

1459,96

1497,92

VI 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
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa +pojazd
silnikowy (w tonach)
a) do 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie
b) powyżej 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie i więcej

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2010 r.

2011 r.

1000
1200
1250

1200
1400
1450

1703,27

1747,56

1300
1400
1600

1699,87
1699,87
1770

2153,41

2209,40

2010 r.

2011 r.

1703,27
2153,41

1747,5
2209,40

VII Autobusy
Stawka w zł.
Rok produkcji

Wyszczególnienie
A) do 15 miejsc
B) od 16 miejsc do 30 miejsc włącznie
C) powyżej 30 miejsc
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do 1990
1300
1550
1950

od 1991
1150
1300
1750

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 199

– 10507 –

Poz. 2712

2712
2712

UCHWAŁA Nr XLII/302/10
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)), art. 59 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) 2) po
uwzględnieniu zastrzeżeń Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
organ lub osobę uprawnioną do udzielenia tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Raciążek i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz
dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą
wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono
lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa
w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez
organ lub osobę uprawnioną do udzielania ulg zwaną
dalej „ organem uprawnionym”.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci odroczonej należności
w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych
przez organ uprawniony, pozostała do spłaty należność
staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi
odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następnego po
upływie terminu płatności obowiązującego przed
odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty
spłaty należności.
§ 3.1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1
powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres
(miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę),
2) treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy
uprawniającej do zastosowania ulgi,
3) dowody uzasadniające to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
w szczególności w zakresie nieudokumentowania

wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi,
organ uprawniony wzywa dłużnika do usunięcia braków
w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego
warunku spowoduje pozostawienie jego wniosku bez
rozpatrzenia.
§ 4.1. Organ uprawniony na wniosek dłużnika
prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać
ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Raciążek i jej jednostkom podległym, o których mowa
w § 2 ust. 1 i art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146/ stanowiące
pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia
Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis /Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie
otrzymywał w roku, w którym ubiega się o pomoc
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo o wielkości
pomocy de minmis otrzymywanej w tym okresie,
albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie, w przypadku, gdy podmiot nie
otrzymał takiej pomocy w ciągu roku, w którym
ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
lat kalendarzowych,
2) informacje niezbędne do udzielania pomocy
de
minimis,
dotyczące
w
szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczono
pomoc de minimis. Zakres informacji określony jest
w rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010
r.
w
sprawie
zakresu
informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311)
3) informacji dotyczącej numeru REGON.
§ 5.1. Przepisy § 2 i § 4 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Raciążek i jej
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności
ubocznych.
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2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
zapłaceniu pozostałej kwoty.
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2. Zobowiązuje się kierowników jednostek
podległych do składania Wójtowi Gminy Raciążek
sprawozdań o udzielonych ulgach w terminie do końca
lipca za pierwsze półrocze, do końca stycznia za drugie
półrocze poprzedniego roku
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności całości lub części należności na raty następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego
przez organ uprawniony.

§ 6.1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146/ należności
pieniężne
mające
charakter
cywilnoprawny,
przypadające Gminie Raciążek i jej jednostkom
podległym, mogą być umarzane z urzędu w całości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Raciążek i jej jednostkom podległym oraz do
umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciążek.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

§ 7.1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Raciążek – w odniesieniu do należności
przypadających Gminie Raciążek lub jej jednostkom
podległym, bez względu na wysokość kwoty
należności pieniężnych,
2) kierownik jednostki budżetowej – w odniesieniu do
należności przypadających jednostce budżetowej,
jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty
1.000 zł.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 835.
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UCHWAŁA Nr XLII/305/10
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy skwerowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się skwerowi w Raciążku pomiędzy
ulicami Ks. Bogdana Jarominiaka, Szkolną, Wysoką
i Zamkową, zlokalizowanemu na działce nr 515 - nazwę
Jana Pawła II.
§ 2. Mapa orientacyjna przedstawiająca lokalizację
Skweru Jana Pawła II stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
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Załącznik
do uchwały nr XLII/305/10
Rady Gminy Raciążek
z dnia 5 listopada 2010 r.
Mapa orientacyjna przedstawiająca lokalizację Skweru Jana Pawła II
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UCHWAŁA Nr XLII/275/2010
RADY GMINY LUBIEWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz
Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96,
poz. 620) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55,
poz. 755) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatkowe od nieruchomości
w następujących wysokościach:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych lub ich części – 0,42 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od
części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,74 zł
za 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,42 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej;
4) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług
medycznych – 4,27 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej;
5) letniskowych dla właścicieli indywidualnych –
7,06 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;
6) pozostałych związanych trwale z gruntem
(budynki gospodarcze, szopy, stodoły, chlewy,
garaże wolnostojące) – 3,54 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej;
7) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego – 3,64 zł za
1 m2 powierzchni użytkowej;
2. od budowli będących we władaniu osób prawnych
i państwowych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej – 2% ich wartości;
2714

3. od 1 m2 powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
z
wyjątkiem
związanych
z budynkami mieszkalnymi – 0,60 zł,
2) terenów
mieszkaniowych
(oznaczonych
symbolem „B”) – 0,15 zł;
3) zurbanizowanych
niezabudowanych
(oznaczonych symbolem „Bp”) – 0,14 zł;
4) pod drogami (oznaczonych symbolem „dr”) –
0,07 zł;
5) letniskowych,
terenów
letniskowych
(oznaczonych symbolem „Bz”) - 0,39 zł;
6) innych terenów zabudowanych (oznaczonych
symbolem „Bi”) – 0,39 zł;
7) terenów różnych (oznaczonych symbolem, Tr”)
oraz gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł;
4. grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł za 1 ha
powierzchni.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) strychy i piwnice nie zajęte na działalność
gospodarczą;
2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na
składowanie odpadów komunalnych;
3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do
wytwarzania, uzdatniania i doprowadzania wody
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków;
4) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności
kulturalnej, za wyjątkiem części powierzchni
zajętych na prowadzenie statutowej działalności
gospodarczej;
5) budynki i zajęte pod nie grunty związane z ochroną
przeciw pożarową;
6) grunty zajęte pod ogólnodostępne kąpieliska, za
wyjątkiem części powierzchni gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Kiedrowski
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UCHWAŁA Nr XLII/276/2010
RADY GMINY LUBIEWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo
§ 1. Ustalić stawkę opłaty miejscowej od osób
przebywających
w
celach
turystycznych,
wypoczynkowych i szkoleniowych w gminie Lubiewo
za jeden dzień pobytu w wysokości 1,75 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 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974,
Nr 173 poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz
Nr 106, poz. 675), art. 19 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620)
oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych w 2011 r.(M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się za każdy dzień
pobytu.
§ 3. Ustalić dzienną
w wysokości – 20,00 zł.

stawkę

opłaty

targowej

§ 4. Zasady poboru opłaty targowej i miejscowej
przez inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia określa
odrębna uchwała.
§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXIV/225/2009 z dnia
28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy
Lubiewo.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Kiedrowski
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UCHWAŁA Nr XLII/277/2010
RADY GMINY LUBIEWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz
Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 3, 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 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)
2716

zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z 2010 r. Nr 76, poz. 960) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Obniżyć cenę 1q żyta przyjmowanej za
podstawę obliczenia podatku rolnego do wysokości
32,00 zł.
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Kiedrowski
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UCHWAŁA Nr XLII/278/2010
RADY GMINY LUBIEWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
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, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675), a także art. 10
i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
oraz Nr 96, poz. 620) oraz 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) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków
transportowych w stosunku rocznym wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do
niniejszej uchwały;
6) 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
wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zwolnić z podatku od środków transportowych
pojazdy przeznaczone do dowozu dzieci oraz pojazdy
służące do działań ratowniczo-gaśniczych.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Kiedrowski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 08 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
1
2
od 3,5
do 5,5 włącznie
powyżej 5,5
do 9 włącznie
powyżej 9
poniżej 12

Stawka podatku
(w złotych)
3
530
742
850
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załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

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
848
902
952
1004
Trzy osie
1004
1056
1108
1210
1240
1320
Cztery osie i więcej
1004
1056
1100
1560
1560

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
902
952
1004
1174
1026
1108
1210
1280
1480
1480
1056
1108
1560
2300
2300

załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
1
2
od 3,5
poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
3
388
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załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
644
696
746
1326
Trzy osie
1188
1620

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
696
746
862
1820
1620
2400

załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
1
2
od 7
poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
3
388
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załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 8 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

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
284
336
388
Dwie osie
438
630
880
1080
Trzy osie
640
884

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
336
388
528
438
800
1212
1594
884
1202

załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/278/2010
Rady Gminy Lubiewo
z dnia 08 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla autobusów

mniej niż
1
30
-

2717

Liczba miejsc
równej lub wyższej
2
30

Stawka podatku (w złotych)
3
1350
1450
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UCHWAŁA Nr XL/248/10
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego
§ 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. Nr 76 poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do
kwoty 30,00 zł za 1 dt.

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

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Kowal.

powierza

się

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/182/2009 Rady
Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski
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UCHWAŁA Nr XL/249/10
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 8 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 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806, 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 Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146,
Nr 106 poz. 675), i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96
poz. 620), 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) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące wysokości stawek
podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:

a) a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,80 zł za 1 m2 powierzchni
b) b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł za
1 ha powierzchni
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,17 zł za 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 20,50 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej
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d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 4,30 zł za 1 m2 powierzchni
użytkowej
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt .3 i ust. 3-7.

Poz. 2719,2720

§ 4. Traci moc uchwała NR XXXI/180/09 Rady
Miejskiej Kowal z dnia 5 listopada 2009 roku
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski
1)

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

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki oraz budowle związane z działalnością
w zakresie ochrony przeciwpożarowej o której mowa
w ustawie przeciwpożarowej.
§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza
Miasta Kowal.
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UCHWAŁA Nr XL/250/10
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, 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 Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675), oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z 2002 r. Nr 216 poz. 1826,
z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, Nr 143
poz. 1199, z 2006 r. Nr 249 poz. 1825, Nr 245
poz. 1775, z 2008 r. Nr 116 poz. 730, z 2009 r. Nr 56
poz. 458 z 2010 r. Nr 96 poz.620), Rada Miejska
uchwala, co następuje:

2720

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna,
stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na
2011 r. obliczoną według średniej ceny 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.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Kowal.

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/184/09 Rady
Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski
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UCHWAŁA Nr XL/251/10
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 8 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 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, 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 Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146,
Nr 106 poz. 675) i art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96
poz. 620), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek od środków
transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 513,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 833,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 898,00 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 niż
13 ton - 1346,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1410,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1539,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton -1923,00 zł
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1796,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1859,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1923,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 1988,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton - 2052,00 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 2052,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 1988,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2052,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2117,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2245,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2309,00 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 - 1346,00 zł
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1410,00 zł
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1539,00 zł
d) równej lub wyższej niż 15 ton - 1923,00 zł
- o liczbie osi – trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1859,00 zł
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1923,00 zł
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1988,00 zł
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 ton - 2052,00 zł
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniej niż
25 ton - 2309,00 zł
f) równej lub wyższej niż 25 ton - 2309,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 2052,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2309,00 zł
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2822,00 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2857,00 zł
e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2857,00 zł
4. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 t - 1026,00 zł
b) od 5,5 t i poniżej 9 t - 1283,00 zł
c) od 9 t i poniżej 12 t - 1539,00 zł
5. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania 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 - 1283,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1667,00 zł
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c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1923,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 2052,00 zł
- o liczbie osi - trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 2052,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2565,00 zł
Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1283,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1667,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1923,00 zł
d) równej lub wyższej niż 31 ton - 2153,00 zł
- o liczbie osi – trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 2052,00 zł
b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2857,00 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalna 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 - 1283,00 zł
Od przyczep i naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie 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 - 1026,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1283,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 1538,00 zł
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 1283,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1539,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż
38 ton - 1667,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton - 1747,00 zł
- o liczbie osi – trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton -1539,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1923,00 zł
Od przyczep i naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej 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 - 1026,00 zł
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b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1283,00 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton - 1539,00 zł
- o liczbie osi - dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 1410,00 zł
b) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 ton - 1539,00 zł
c) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż
38 ton - 1667,00 zł
d) równej lub wyższej niż 38 ton - 1988,00 zł
- o liczbie osi – trzy
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1539,00 zł
b) równej lub wyższej niż 38 ton - 1924,00 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1693,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2117,00 zł
§ 2. Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1,4,7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku
zwiększa się i określa w wysokości:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 564,00 zł
b) powyżej 5,5 tony i poniżej 9 ton włącznie 916,00 zł
c) c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 962,00 zł
2. Od
ciągników siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t
a) od 3,5 t i poniżej 5,5 t - 1129,00 zł
b) od 5,5 t i poniżej 9 t - 1410,00 zł
c) od 9 t i poniżej 12 t - 1693,00 zł
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 t i poniżej 12 t - 1410,00 zł
4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1693,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2117,00 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) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 462,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 751,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 808,00 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 - 922,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1154,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1385,00 zł
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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 do 12 ton - 1154,00 zł
4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1385,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1732,00zł
§ 4. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Kowal.

powierza

się

§ 5. Traci moc uchwała XXXI/181/09
Miejskiej Kowala z dnia 5 listopada 2009 roku.

Rady

Poz. 2721,2722

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XLI/333/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.2)) RADA MIEJSKA uchwala:
§ 1.1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Kmunikacie
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) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do
kwoty 31,50 zł za 1 dt.
§ 2.1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa
powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz
inkasentom Pani Irenie Józwiak i Pani Wandzie Kobieli
na terenie miasta Lubraniec.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa
odrębna uchwała.
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§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 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 poz. 146; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr XLI/334/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze
Gminy i Miasta Lubraniec.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.2)) RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

się

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

§ 1.1. Przyjmuje się cenę sprzedaży drewna
stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego
zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P.
Nr 78, poz. 970) na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec
w wysokości 154,65 zł za 1 m3.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 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 poz. 146; Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365,
Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r.
Nr 96, poz. 620.

§ 2.1. Inkaso podatku leśnego powierza się
sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie
Józwiak i Pani Wandzie Kobieli.
2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.
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UCHWAŁA Nr XLI/335/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.2)) RADA MIEJSKA uchwala:
§ 1.1. WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD
NIERUCHOMOŚCI na 2010 rok:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,52 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 14,50 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych budynków lub ich części w tym:
a) z wyłączeniem garaży wolno stojących - 4,20 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od garaży wolno stojących - 5,20 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 4,20 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
6) od budowli - 2% ich wartości, określonej ustawą,
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,68 zł. od 1 m2 powierzchni,
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł. od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,27 zł. od 1 m2 powierzchni.

Poz. 2724,2725

§ 4. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

się

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

§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności
w zakresie kultury i sztuki,
2) budynki, grunty i budowle zajęte pod działalność
przeciwpożarową, o której mowa w ustawie
o ochronie przeciwpożarowej,
3) grunty,
budynki
i
budowle
związane
z prowadzeniem gospodarki wodnej, ściekowej,
ciepłowniczej oraz zajęte pod wysypiska odpadów
komunalnych.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 ,
Nr 106, poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96, poz. 620

§ 3.1. Inkaso podatku od nieruchomości powierza
się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie
Józwiak i Pani Wandzie Kobieli.
2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.
2724

2725
2725

UCHWAŁA Nr XLI/336/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 9 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 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613, z póź. zm. 2)) RADA
MIEJSKA uchwala, co następuje:
§ 1.1. 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 693,78 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 735,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 975,00 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1.324,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1.385,00 zł
- równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.504,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.693,00 zł
b) o liczbie osi - trzy

równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1.693,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1.744,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.806,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 tony - 1.867,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.929,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.001,00 zł
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 2.001,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2.052,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2.155,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2.175,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.257,00 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
13 ton - 1.324,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
14 ton - 1.385,00 zł
-
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równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż
15 ton - 1.504,00 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.693,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
17 ton - 1.693,00 zł
- równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż
19 ton - 1.744,00 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż
21 ton - 1.806,00 zł
- równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż
23 tony - 1.867,00 zł
- równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż
25 ton - 1.929,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.001,00 zł
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
25 ton - 2.001,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
27 ton - 2.052,00 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż
29 ton - 2.155,00 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż
31 ton - 2.299,93 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.299,93 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 - 606,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 852,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 975,00 zł
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1.324,00 zł
- równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 1.696,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 1.826,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.049,00 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 2.049,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.360,00 zł
6) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 1.447,00 zł
- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż
25 ton - 1.826,00 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż
31 ton - 2.049,00 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.816,99 zł
-

7)

8)

9)

10)

Poz. 2725

b) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
40 ton - 2.049,00 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.389,80 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 257,00 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
podatników podatku rolnego:
a) o liczbie osi - jedna
- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 482,00 zł
- o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 616,00 zł
- o równej lub wyższej niż 25 ton - 852,00 zł
b) o liczbie osi - dwie
- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 872,00 zł
- o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 975,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.129,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.389,00 zł
c) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.129,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.231,00 zł
od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdów z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatników podatku rolnego:
a) o liczbie osi - jedna
- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
18 ton - 513,00 zł
- o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż
25 ton - 616,00 zł
- o równej lub wyższej niż 25 ton - 872,00 zł
b) o liczbie osi - dwie
- o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
28 ton - 872,00 zł
- o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż
33 tony - 1.026,00 zł
- równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż
38 ton - 1.590,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.049,00 zł
c) o liczbie osi - trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż
38 ton - 1.231,00 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.642,00 zł
od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 872,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.049,00 zł
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1)

się

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28
poz. 146, Nr 106 poz. 675.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 96 poz. 620.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak
2725

2726
2726

UCHWAŁA Nr LXIII/400/2010
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 na obszarze gminy,
ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z zm Dz.U. z 2002 r
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 Dz.U z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz
2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, po. 146 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 9 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
Nr 136, poz. 969 oraz z 2005 r Nr 143, poz. 1199,
z 2006 roku Dz.U. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775. Nr 249, poz. 1825, z 2007 roku Dz.U.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku (M.P.
z 2010 r. Nr 76, poz. 960) w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010
roku uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustalić - jako podstawę obliczenia podatku
rolnego w 2011 roku - cenę 1q żyta w kwocie 36,80 zł.
2. Wysokość podatku rolnego w 2011 roku - dla
gruntów gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosić będzie 92,00 zł.
3. Wysokość podatku rolnego dla pozostałych
gruntów w 2011 roku stanowić będzie równowartość
pieniężną 5q żyta tj. kwota184,00. za 1 ha gruntów.

§ 2. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od
podatku od gruntów (użytków rolnych), na których
zaprzestano produkcji rolnej zawiera załącznik Nr 1
stanowiący integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Zbigniew Jagła
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Załącznik
do uchwały nr LXIII/400/2010
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 10 listopada 2010 r.
Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku
rolnego od gruntów (użytków) rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej.
2726

1. Właściciel (użytkownik) gruntów stanowiących
użytki rolne jest zobowiązany w terminie do końca
kwietnia roku podatkowego złożyć do Wójta Gminy
wniosek o zaprzestaniu produkcji rolnej na użytkach
rolnych. Wniosek winien zawierać: nazwisko i imię
podatnika, miejsce zamieszkania, miejsce i obszar
gruntów wyłączonych z produkcji, numer działki wg
ewidencji gruntów i klasę oraz przewidywany okres
(przyczynę) wyłączenia z produkcji rolnej.
2. Właściciel (użytkownik) gruntów na których
zaprzestano produkcji rolnej obowiązany jest do
przeciwdziałania erozji gleby i innym zjawiskom
powodującym trwałe pogorszenie wartości gruntów
rolnych; utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym
rozprzestrzenianiu się chwastów.
3. Kontrolę gruntów, na których zaprzestano
produkcji rolnej przeprowadzi pracownik Urzędu
Gminy zajmujący się rolnictwem na przestrzeni
miesiąca maja i sierpnia .

4. Odpis podatku rolnego z konta podatnika za
grunty wyłączone z produkcji dot. roku 2011 dokonany
będzie po uzyskaniu pozytywnej oceny kontrolującego
(spełnione wymogi zawarte w pkt. 2). W przypadku
negatywnej oceny przez kontrolującego podatnik
otrzyma decyzję o odmowie zwolnienia z podatku
rolnego od gruntów wyłączonych z produkcji.
5. Pozytywne
wyniki
opracowane
przez
kontrolującego będą stanowiły podstawę do odpisu
podatku rolnego na rok 2011 od gruntów, na których
zaprzestano produkcji rolnej.
6. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20%
powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego
lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3
lata (nie dotyczy to użytków rolnych klasy V, VI, VIz).

2727
2727

UCHWAŁA Nr II/10/10
RADY GMINY LNIANO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę 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 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675) oraz art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/312/10 Rady Gminy
Lniano z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości budynki i ich
części, budowle oraz grunty:
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1) służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków;
2) związane z procesem poboru, uzdatniania i przesyłu
wody;
3) związane ze składowaniem odpadów komunalnych;
4) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnooświatowej, sportowo-rekreacyjnej oraz w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej
i ratownictwa medycznego, za wyjątkiem części
powierzchni zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej;
5) grunty zajęte pod ogólnodostępne kąpieliska.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Podwalski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 34/10
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2010 r.
Działając na podstawie przepisu 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.)
orzekam
o nieważności uchwały nr XLIV/325/2010 Rady
Miejskiej w Skępem z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji
społecznych
rocznych
programów
współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
UZASADNIENIE
Uchwała
Rady
Miejskiej
w
Skępem
nr XLIV/325/2010 z dnia 26 października 2010 r.
wpłynęła do organu nadzoru w dniu 3 listopada 2010 r.
Zawiadomieniem z dnia 24 listopada 2010 r. (znak:
WNK/DW.IV.0911-14/10) organ nadzoru wszczął
postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia
nieważności przedmiotowej uchwały. Stanowisko
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedstawione
w zawiadomieniu podzielił Burmistrz Miasta i Gminy
Skępe w piśmie z dnia 29 listopada 2010 r. (znak:
UMiG 0052-XLVa/2010)
Na mocy powołanej uchwały Rada Miejska
w Skępem wprowadziła regulamin konsultacji
społecznych
rocznych
programów
współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały
powołano m.in. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
w myśl którego organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy
sposób konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Przepis ten stanowi zatem delegację ustawową do
określenia m. in. przez radę gminy szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Zgodnie natomiast z przepisem art. 5a ust. 1 powołanej
ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego
uchwala,
po
konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych
w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
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W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Rada
Miejska w Skępem powinna na podstawie przepisu
art. 5 ust. 5 ustawy określić sposób konsultowania
określonych aktów prawa miejscowego. Zaś programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, które nie są
zaliczane do aktów prawa miejscowego, zgodnie
z art. art. 5a ust. 1 ustawy, podejmowane są po
konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony
w art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Nie znajduje zatem podstawy prawnej uchwała Rady
Miejskiej w Skępem w sprawie wprowadzenia
Regulaminu
konsultacji
społecznych
rocznych
programów
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi.
Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny
należało orzec jak na wstępie.
Rozstrzygnięcie jest ostateczne.
Na rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana
Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, za pośrednictwem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
Delegatura we Włocławku, ul. Brzeska 8, 87-800
Włocławek w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
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