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nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
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nr XXXVIII/248/2010 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2011

10649
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nr 735/10 Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie łagodzenia
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UCHWAŁA Nr XLI/201/2010
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 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 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. 5, 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 i Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem B – tereny mieszkaniowe lub
symbolem Bp – zurbanizowane tereny
niezabudowane w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,63 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego, o powierzchni użytkowej do
200 m2 włącznie - 3,68 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego, o powierzchni użytkowej powyżej
200 m2 - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty zajęte na:
a) plebanie,
b) cmentarze wojenne;
2) budynki plebanii.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budowle służące do odprowadzania lub oczyszczania
ścieków.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/162/2009 Rady
Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Krywionek
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UCHWAŁA Nr XLI/202/2010
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawnych przypadających gminie.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających gminie
Wielka Nieszawka od osób fizycznych, prawnych oraz
jednostek
organizacyjnych
nie
posiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2.1. Należność może być umorzona w całości lub
w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców;
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;
4) zachodzi
uzasadnione
przypuszczenie,
że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności;
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne
i gospodarcze.
2. Umorzenie
należności
w
przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić wyłącznie na
wniosek
dłużnika,
natomiast
w
pozostałych
przypadkach również na wniosek wierzyciela.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być
poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które
wykaże występowanie przynajmniej jednej z przesłanek
umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy
przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających
umorzenie, wymienionych w ust. 1 zachodzi co do
wszystkich dłużników.
§ 3.1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Wielka Nieszawka jeżeli kwota
należności nie przekracza l kwoty 10.000,00 zł;
2) Wójt Gminy Wielka Nieszawka, po zasięgnięciu
opinii Rady Gminy, jeśli kwota przekracza sumę
określoną w pkt 1.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1,
rozumie się należność główną wraz z odsetkami.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika
wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4.1. Wójt Gminy działając na zasadach
określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może
jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub
części należności lub rozłożyć płatność całości lub

części należności na raty na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie
odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania
odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia
wniosku do dnia wskazanego w umowie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej
wysokości należności, której termin płatności
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości
ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od pierwotnej
daty wymagalności
zobowiązania
§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje
w drodze umowy, a w sytuacjach przewidzianych w § 2
ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli
Wójta.
§ 6.1. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty oraz
rozkładanie na raty płatności podmiotów będących
przedsiębiorcami na rzecz gminy z tytułu należności
pieniężnych stanowi pomoc de minimis, do której mają
zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 107
i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz.U. UE, seria L,
Nr 379.5 oraz art. 5 Traktatu Dz.U. UE z 13 grudnia
2007 r., seria C, Nr 306.134) oraz dodatkowo przepisy
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
2. Pomoc de minimis stanowią ulgi wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5.
§ 7. Do wniosku o udzielenie ulg wymienionych
w niniejszej uchwale należy dołączyć dokumenty
potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy
a w przypadku ubiegających się o pomoc de minimis
również:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności oraz
wielkościi przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de mini mis.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Krywionek
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UCHWAŁA Nr XLII/205/2010
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.
z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz.U.
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz.U.
z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz.U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Dz.U. z 2010 r., Nr 28,
poz. 146, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 106,
poz. 675) oraz art. 10, art. 12b ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz.U. Nr 96, poz. 620)
uchwala się, co następuje:

3)

4)

5)
§ 1. Ustala 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 677,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.140,00 zł,
c) powyżej 9 ton 1.365,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.436,00 zł,
- o liczbie osi – trzy 1.493,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy 1.608,00 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.609,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:

o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej
1.838,00 zł;
od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.608,00 zł,
- o liczbie osi – trzy 1.551,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton:
- o liczbie osi- dwie i trzy 1.751,00 zł,
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.778,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej
2.718,00 zł;
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 1.406,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 921,00 zł,
b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy 1.571,00 zł,
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.910,00 zł,
- o liczbie osi – trzy 1.912,00 zł;
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.150,00 zł,
-

6)
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b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy 2.138,00 zł,
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.138,00 zł,
- o liczbie osi - trzy 2.738,00 zł;
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
- równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton,
z
wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 1.174,00 zł;
8) od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:
- o liczbie osi- jedna 579,00 zł,
- o liczbie osi- dwie 570,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
38 ton:
- o liczbie osi – jedna 693,00 zł,
- o liczbie osi – dwie i trzy 948,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.280,00 zł,
- o liczbie osi – trzy 1.207,00 zł;
9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton:

Poz. 2787,2788

- o liczbie osi – jedna 637,00 zł,
- o liczbie osi - dwie 628,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
38 ton:
- o liczbie osi – jedna 807,00 zł,
- o liczbie osi - dwie i trzy 1.438,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.885,00 zł,
- o liczbie osi – trzy 1.790,00 zł;
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.174,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.640,00 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych autobusy służące do dowozu uczniów
do szkół.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/163/2010 r. Rady
Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bronisław Krywionek

2788
2788

UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/2010
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)1 i art. 5, 6, 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości ustalić
w następujących wysokościach:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałe grunty 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,64 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 18,22 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 9,82 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych 5,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
/poza nieruchomościami określonymi w art. 7
powołanej ustawy, nieruchomości mienia komunalnego
w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym/
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1. zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2. związane z bezpieczeństwem publicznym,
3. związane z działalnością publiczną w zakresie
kultury,
4. zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie ścieków oraz wysypiska odpadów
komunalnych,

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

§ 3. Inkasowanie podatku od nieruchomości
reguluje Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Gminy z dnia
30 listopada 2007 roku w sprawie poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
|poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974 i Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, po. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/165/2009 Rady
Gminy w Drzycimiu z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
2789
2789

UCHWAŁA Nr XXXVIII/233/2010
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 i art. 10, ust. 1
i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)2 uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych na 2011 r. obowiązujące na
terenie gminy Drzycim.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 674,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 920,00 zł
3) powyżej 9 ton 1090,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
1) w przypadku dwóch osi :
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 13 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1222,00 zł
- z innym zawieszeniem 1344,00 zł
b) o masie całkowitej od 13 ton i poniżej 14 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1344,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1467,00 zł
c) o masie całkowitej od 14 ton i poniżej 15 ton
- o
zawieszeniu
pneumatycznym
i równoważnym 1467,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1590,00 zł
d) o masie całkowitej od 15 ton i więcej

-

z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1590,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1712,00 zł
2) w przypadku trzech osi:
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 17 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1467,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1590,00 zł
b) o masie całkowitej od 17 ton i poniżej 19 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1590,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1712,00 zł
c) o masie całkowitej od 19 ton i poniżej 21 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1712,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1833,00 zł
d) o masie całkowitej od 21 ton i poniżej 23 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1833,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1955,00 zł
e) o masie całkowitej od 23 tony i poniżej 25 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1955,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2079,00 zł
f) o masie całkowitej od 25 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 2079,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2201,00 zł
3) w przypadku czterech osi i więcej :
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 25 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1712,00 zł
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- z innym systemem zawieszenia 1955,00 zł
b) o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 27 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1955,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2201,00 zł
c) o masie całkowitej od 27 ton i poniżej 29 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 2201,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2445,00 zł
d) o masie całkowitej od 29 ton i poniżej 31 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 2445,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2847,00 zł
e) o masie całkowitej od 31 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 2445,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2847,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania wyłącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1112,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że:
1) w przypadku dwóch osi :
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 979,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1222,00 zł
b) o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1222,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1467,00 zł
c) o masie całkowitej od 25 ton i poniżej 31 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1467,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1712,00 zł
d) o masie całkowitej od 31 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1726,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2201,00 zł
2) w przypadku trzech osi:
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 40 ton
- o
zawieszeniu
pneumatycznym
i równoważnym 1917,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2157,00 zł
b) o masie całkowitej od 40 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 2157,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2830,00 zł
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 287,00 zł
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 dla:

Poz. 2789

1) w przypadku jednej osi:
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 18 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 371,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 433,00 zł
b) o masie całkowitej od 18 ton i poniżej 25 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 371,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 494,00 zł
c) o masie całkowitej od 25 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 494,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 692,00 zł
2) w przypadku dwóch osi:
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 28 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 494,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 864,00 zł
b) o masie całkowitej od 28 ton i poniżej 33 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 864,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1234,00 zł
c) o masie całkowitej od 33 tony i poniżej 38 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1234,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1594,00 zł
d) o masie całkowitej od 38 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1419,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 2099,00 zł
3) w przypadku trzech osi:
a) o masie całkowitej od 12 ton i poniżej 38 ton
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1112,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1358,00 zł
b) o masie całkowitej od 38 ton i więcej
- z
zawieszeniem
pneumatycznym
i równoważnym 1358,00 zł
- z innym systemem zawieszenia 1583,00 zł
7. Od autobusów 1222,00 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku, o którym mowa w § 1
niniejszej uchwały środki transportowe służące
wyłącznie do przewozu dzieci do szkół.
§ 3. Osoby i jednostki o których mowa w art.9
ust. 1 ustawy uiszczają podatek od środków
transportowych bez wezwania na rachunek bankowy
Urzędu Gminy w Drzycimiu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/166/2009 roku
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 203

– 10638 –

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1459 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Dz.U. Nr 93, poz. 585 i Dz.U.
Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
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
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/234/2010
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Drzycim 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
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami)1 oraz art. 59 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 2 uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Drzycim i jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Drzycim 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 przyznający ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełni
wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę,
pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast
wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę
liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.
5. W przypadku należności zawierających podatek
VAT, warunkiem umorzenia, odroczenia terminu
płatności lub rozłożenia na raty jest uprzednie
uregulowanie przez dłużnika całego podatku VAT.

§ 3.1. Organ,
na
wniosek
zobowiązanego
prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać
określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań
należności
pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej
jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji
(WE0 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 (wnioskodawca), który chce skorzystać
z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających lat kalendarzowych;
2) informacji dotyczących:
a) wnioskodawcy:
- imię i nazwisko albo nazwę,
- adres miejsca zamieszkania albo adres
siedziby,
- identyfikator gminy, w której wnioskodawca
ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- formę prawną,
- wielkość,
- klasę działalności, w związku z którą
wnioskodawca ubiega się o pomoc de
minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 oraz
z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
- datę utworzenia;
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b) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami
o rachunkowości;
c) prowadzonej
działalności
gospodarczej,
w związku z którą wnioskodawca ubiega się
o pomoc de minimis;
d) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
przekazuje
się
na
formularzu
informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, którego wzór określa załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311), oraz przez przekazanie
sprawozdań finansowych.
§ 4.1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Drzycim i jej
jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych należności
ubocznych.
2. Umorzenie
należności
głównej
skutkuje
umorzeniem odsetek;
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki;
4. Umorzenie części należności może nastąpić po
uregulowaniu pozostałej kwoty;
§ 5. Przepisów § 2-§ 3 nie stosuje się do należności,
których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz
rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy;
§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadający Gminie Drzycim i jej
jednostkom podległym, z urzędu, mogą być umarzane
w całości, jeżeli:
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 kwota nie przekracza
kwoty 6.000,00 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
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
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4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny.
2. Pomoc de minimis stanowi przypadek o którym
mowa w ust.1 pkt 5 jeśli dotyczy przedsiębiorcy .
3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych;
4. Przepisy ust. 1 i ust. 3 stosuje się odpowiednio
do umarzania z urzędu odsetek od należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Drzycim i jej jednostkom
podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych
należności ubocznych;
§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności o których mowa
w niniejszej uchwale, uprawniony jest Wójt Gminy
Drzycim;
§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu
spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
płatności w całości lub części należności na raty
następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli
Wójta Gminy Drzycim, na podstawie przepisów prawa
cywilnego;
§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/88/2004 Rady
Gminy w Drzycimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy ordynacja podatkowa.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Drzycim.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz. 675
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r.
Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620
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UCHWAŁA Nr XXXII/212/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.
zm.)1 w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego uchwala się, co następuje:

Placówka
przedszkole
szkoła podstwowa gimnazjum

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/09 Rady Gminy
Dragacz z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, § 5
ust.1 i 4 otrzymują brzmienie: „§ 5.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko
kierownicze
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej
w poniższej tabeli:

Stanowisko kierownicze
dyrektor
dyrektor szkoły:
a) do 6 oddziałów
b) od 7 do 12 oddziałów
c) powyżej 12 oddziałów
wicedyrektor
kierownik szkoły filialnej

4. Dodatek
funkcyjny przysługuje
również
nauczycielom z tytułu:
1) powierzenia wychowawstwa grupy przedszkolnej
3-4-5-6-latków, w wysokości 70 zł i jest wypłacany
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia,
2) powierzenia wychowawstwa klas I – VI szkoły
podstawowej oraz klas I-III gimnazjum –
w wysokości 70 zł, bez względu na wymiar
zatrudnienia,
3) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości
60 zł.”

Wysokość dodatku w zł
450-550
550-650
650-750
750-850
450-550
300-400

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Domański
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103;
Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXII/216/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia 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, ze zm.) 1 oraz art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć
roczne
stawki
podatku
od
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej:
1. Od budynków lub ich części, w tym:
1) mieszkalnych – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,10 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budowli 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 wyżej cyt.
ustawy.
3. Od gruntów, w tym:
1) związanych
z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha
powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.
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3. Zwolnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie dotyczą
gruntów, budynków lub ich części oraz budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty
wchodzące w skład gospodarstw rolnych oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, które
służą jako drogi publiczne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/171/09 Rady
Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 131 poz. 2316 z dnia 15 grudnia
2009 roku).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Domański
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
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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116
poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010
Nr 95, poz. 613.

§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową,
2) związane z działalnością publiczną w zakresie
kultury i sportu,
3) związane ze świadczeniem usług w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę,
dostarczaniem energii cieplnej, odprowadzeniem
ścieków.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki
pozostałe, będące we władaniu emerytów i rencistów,
którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu
Państwa w zamian za emeryturę lub rentę.
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UCHWAŁA Nr XXXII/217/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1, art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.
zm.)2, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 roku (M.P. Nr 75, poz. 950) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 482,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 728,00 zł,
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.077,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne z pneumatycznym:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
13 ton 1.139,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż
14 ton 1.139,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż
15 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1.580,00 zł,
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2) o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
17 ton 1.088,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż
19 ton 1.108,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż
21 ton 1.139,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż
23 ton 1.252,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż
25 ton 1.354,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1.467,00 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton 1.252,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż
27 ton 1.354,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż
29 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż
31 ton 1.919,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton 1.919,00 zł.
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
13 ton 1.467,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż
14 ton 1.529,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 14 ton, a mniejszej niż
15 ton 1.631,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 15 ton 1.703,00 zł,
2) o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
17 ton 1.098,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 17 ton, a mniejszej niż
19 ton 1.139,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż
21 ton 1.252,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż
23 ton 1.252,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 23 ton, a mniejszej niż
25 ton 1.816,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 25 ton 1.816,00 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
25 ton 1.303,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż
27 ton 1.416,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż
29 ton 1.919,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej niż
31 ton 2.760,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 31 ton 2.760,00 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.138,00 zł,
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2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.252,00 zł,
3) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.354,00 zł.
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
z pneumatycznym:
1) o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton 1.416,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton 1.467,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton 1.580,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 1.816,00 zł,
2) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton 1.919,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.031,00 zł.
6. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
niż pneumatyczne:
1) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton 1.467,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton 1.529,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż
31 ton 1.631,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.144,00 zł,
2) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
40 ton 2.052,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.822,00 zł.
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 318,00 zł.
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne z pneumatycznym, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton 339,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton 359,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 380,00 zł,
2) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem
silnikowym:
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a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
28 ton 308,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż
33 ton 708,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż
38 ton 954,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1.303,00 zł,
3) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem
silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
38 ton 800,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.098,00 zł.
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne,
z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1) o liczbie osi – jedna i dopuszczalnej masie
całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton 339,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż
25 ton 369,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 25 ton 667,00 zł,
2) o liczbie osi – dwie i dopuszczalnej masie całkowitej
przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem
silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
28 ton 359,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż
33 ton 954,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszej niż
38 ton 1.467,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton 1.919,00 zł,
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3) o liczbie osi – trzy i dopuszczalnej masie całkowitej
przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem
silnikowym:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
38 ton 1.077,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.467,00 zł.
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc 852,00 zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.816,00 zł.
§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/175/09 Rady
Gminy Dragacz z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Domański
1. zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr106, poz. 675.
2. zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz 2010 Nr 95, poz. 613.
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UCHWAŁA Nr XXXII/218/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 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 (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 1 oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 2 uchwala się,
co następuje:
§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. (Monitor Polski Nr 76 , poz. 960) z kwoty 37,64
zł za 1 dt do kwoty 34,10 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/108/08 Rady
Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 166 poz. 2702 z dnia 17 grudnia
2008 roku).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Domański
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
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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, Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 191. poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r.
Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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UCHWAŁA Nr XXXII/220/10
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; ze zm.) oraz § 2-4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r.
Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, winien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do
ewidencji działalności gospodarczej;
2) posiadać
tytuł
prawny
do
dysponowania
specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
którymi
mają
być
wykonywane
usługi,
spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie
bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób
trzecich,
c) wyposażone
w
narzędzia
umożliwiające
posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
lub zbiorników,
d) zabezpieczone
przed
niekontrolowanym
wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu,
transportowanych odpadów i nieczystości
ciekłych.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać
następujące warunki dodatkowe:
1) posiadać zezwolenie na zbieranie i transport
odpadów;
2) udokumentować gotowość odbioru odpadów
komunalnych przez użytkownika składowiska
odpadów;
3) udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów;

4) zapewnić aby ubiór pracowników świadczących
usługi był czysty i estetyczny i umożliwiał w sposób
jednoznaczny wizualną identyfikację firmy.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych winien spełniać następujące
warunki dodatkowe:
1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości
ciekłych przez oczyszczalnie ścieków;
2) dysponować
specjalistycznymi
pojazdami
samochodowymi, którymi ma być wykonywany
transport nieczystości ciekłych, spełniającymi
dodatkowo wymagania techniczne określone
aktualnymi przepisami;
3) zapewnić aby ubiór pracowników świadczących
usługi był czysty i estetyczny i umożliwiał w sposób
jednoznaczny wizualną identyfikację firmy.
4. Ponadto
przedsiębiorca
winien
spełniać
następujące warunki dodatkowe:
1) prowadzić pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie
a) dokumentów wynikających z aktualnego prawa
normującego gospodarkę odpadami,
b) uzyskanych zezwoleń,
c) pełna dokumentacja, o której mowa wyżej musi
być dostępna na terenie gminy, na której
świadczone są usługi, a przedsiębiorca
zobowiązany jest przedstawić ją na żądanie
kontroli prowadzonej przez właściwe organy
administracji samorządowej;
2) na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia
działalności, informacje przekazane w dniu
składania wniosku.
§ 2. Przedsiębiorca
zobowiązany
jest
do
przestrzegania częstotliwości opróżniania pojemników
i
zbiorników
bezodpływowych,
ustalonych
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
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1. zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464,
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, winien złożyć
stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodny
z art. 8 ustawy, o uzyskanie właściwego zezwolenia
wraz z kompletem wymaganych załączników.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Domański
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/40/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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 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 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
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Rogowo, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ
uprawniony do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240);

2) Należności – oznacza to należność pieniężną główną
wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami
ubocznymi, mają charakter cywilnoprawny,
przypadającą Gminie Rogowo;
3) Dłużnik – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną,
a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej;
4) Wójcie Gminy – oznacza to Wójta Gminy Rogowo;
5) Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu
na formę organizacyjno – prawną oraz sposób
finansowania;
6) Działalności gospodarczej – należy przez to
rozumieć działalność gospodarczą , do której mają
zastosowanie
reguły
konkurencji
określone
w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału I
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
7) Pomocy publicznej – rozumie się przez to pomoc
spełniającą przesłanki, o których mowa w art. 107
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
8) Pomocy de minimis – należy przez to rozumieć
pomoc spełniającą przesłanki, o których mowa
w rozporządzeniu 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.
z 2006 r. UE L 379.5).
§ 3.1. Ulgi, o których mowa w par. 5 ust 1
niniejszej uchwały oraz w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych, które dotyczą przedsiębiorców
mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane będą
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998.2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu pomocy de
minimis (Dz.Urz. z 2006 r. UE L 379).
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2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) 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 oświadczeń o nie
otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de
minimis zgodnie z rozporządzeniem 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).
§ 4.1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy należności mogą
być umarzane w całości z urzędu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są
zobowiązane inne osoby, należności o których mowa
w ust. 1, mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 5.1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub
interesem publicznym:
1) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub
części należności;
2) płatność całości lub części należności może zostać
rozłożona na raty;
3) należności mogą być umarzane w całości lub
w części.
2. Umarzanie należności głównej powoduje
również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.
3. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności,
w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej
części wierzytelności. Jeśli dłużnik nie dotrzymał
terminu zapłaty, decyzja o udzieleniu ulgi może być
w całości zmieniona.
4. Ulgą mogą być objęte tylko odsetki za
opóźnienie w zapłacie należności lub inne należności
uboczne.
§ 6. W razie niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona
należność, pozostała do zapłaty należność staje się
natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za
zwłokę do dnia zapłaty. Nie nalicza się odsetek za
zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby kosztów
przesyłki poleconej.
§ 7. Organem
właściwym
do
umarzania
wierzytelności i udzielania ulg w spłacie jest Wójt
Gminy.
§ 8.1. Udzielanie ulgi następuje w formie pisemnej,
na podstawie przepisów prawa cywilnego.
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2. W przypadku, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie
należności
następuje
w
formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9.1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub
pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej), a nadto treść żądania wraz ze
wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania
ulg, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne,
w szczególności w zakresie nie udokumentowania
wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi,
uprawniony organ wzywa dłużnika do usunięcia braków
w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego
warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
3. Uprawniony organ zawiadamia dłużnika
w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez
rozpatrzenia.
§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ
przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu
dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do
zastosowania ulgi.
§ 11. Wójt Gminy informuje Radę Gminy o zakresie
umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach
w spłacie należności w półrocznej informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz w rocznym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo
§ 13. Traci moc uchwała Nr XIII/4/04 Rady Gminy
Rogowo z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu umarzania i stosowania
innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/41/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r
Nr 142, poz 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180,
poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych1
(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620),
obwieszczenie
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), obwieszczenie 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) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
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 a poniżej 12 ton 1 250 zł
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
- o liczbie osi – dwie 2 858 zł
- o liczbie osi – trzy 2 858 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton
- o liczbie osi – dwie 1 700 zł
- o liczbie osi – trzy 1 700 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 2 858 zł
- o liczbie osi – trzy 2 858 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton
- o liczbie osi – dwie 1 700 zł
- o liczbie osi – trzy 1 700 zł

4)

5)

6)

7)

- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż
26 ton
- o liczbie osi – dwie 1 900 zł
- o liczbie osi – trzy 2 858 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie 2 858 zł
- o liczbie osi - trzy 2 858 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej 2 858 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1 747 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 747 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1 747 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
- o liczbie osi – dwie 2 209 zł
- o liczbie osi – trzy 2 209 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi – dwie 2 209 zł
- o liczbie osi – trzy 2 209 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – dwie 1 800 zł
- o liczbie osi – trzy 2 858 zł
od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż
18 ton
- o liczbie osi – dwie 2 209 zł
- o liczbie osi – trzy 2 209 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi – dwie 2 209 zł
- o liczbie osi – trzy 2 209 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – dwie 2 858 zł
- o liczbie osi – trzy 2 858 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
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- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 497 zł
8) od
przyczep
i
naczep
z
zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – jedna 1 747 zł
- o liczbie osi – dwie 1 747 zł
- o liczbie osi – trzy 1 747 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi – jedna 1 747 zł
- o liczbie osi – dwie 1 200 zł
- o liczbie osi – trzy 1 747 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna 2 209 zł
- o liczbie osi – dwie 1 500 zł
- o liczbie osi - trzy 1 500 zł
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – jedna 700 zł
- o liczbie osi – dwie 1 747 zł
- o liczbie osi – trzy 1 747 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi – jedna 1 747 zł
- o liczbie osi – dwie 1 747 zł
- o liczbie osi - trzy 1 747 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna 2 209 zł

Poz. 2797,2798

- o liczbie osi – dwie 2 209
- o liczbie osi – trzy 2 209 zł
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej niż 30 miejsc 1 747 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2 209 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki
1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz.WE L.368 z 17.12.1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L.187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne

2798
2798

UCHWAŁA Nr XXXVIII/42/10
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
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 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
i 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, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775
i Nr 249, poz. 1825 oraz 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 19 października 2010 r w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r
(M.P. Nr 76, poz. 960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta 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 29 zł za 1 dt.
§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta
Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Długokęcki
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/248/2010
RADY GMINY w OSIĘCINACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie
gminy Osięciny na rok podatkowy 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 6
ust. 3 i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.)2

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Osięciny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia
2011 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta, przyjmowanego
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie
Gminy Osięciny, na rok podatkowy 2011 z kwoty
37,64zł za l dt. do kwoty 32,00zł za l dt.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

§ 2. Pobór podatku prowadzą w drodze inkasa
sołtysi.

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, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241. z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
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..

§ 3. Ustala się inkaso w wysokości 5% sumy
zainkasowanej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/190/2009 z dnia
27 listopada 2009 roku Rady Gminy Osięciny
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanego
2800
2800

UCHWAŁA Nr XXXVIII/249/2010
WÓJTA GMINY OSIĘCINY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy
2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 1 oraz art. 4 ust. 5
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) 2
§ 1. Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna
uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2010 roku przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny, na rok
podatkowy 2011 w wysokości 154,65zł/1 m3
§ 2. Pobór podatku prowadzą w drodze inkasa
sołtysi.
§ 3. Ustala się inkaso w wysokości 5% sumy
zainkasowanej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/191/2009 z dnia
27 listopada 2009 roku Rady Gminy Osięciny
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2009 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na terenie Gminy Osięciny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia
2011 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 203

– 10650 –
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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. 117, 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 Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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, Nr 249, poz. 1825;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620.

2801
2801

UCHWAŁA Nr XXXVIII/250/2010
RADY GMINY w OSIĘCINACH
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny na
2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 18a
ust. 1 i art. 19 pkt 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)2

Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Osięciny opłatę od
posiadania psów w wysokości 30,00zł za jednego psa.

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, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 52, poz. 742, Nr 67,
poz. 872.

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów dwa
psy utrzymywane przez właściciela nieruchomości.
§ 3. Opłata dokonywana jest bez wezwania
najpóźniej do 30 czerwca danego roku podatkowego lub
w ciągu dwóch tygodni od powstania tego obowiązku.
§ 4. Pobór opłaty prowadzą w drodze inkasa
sołtysi.
§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów sołtysowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% sumy
zainkasowanej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Osięciny.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/192/2009 z dnia
27 listopada 2009 roku Rady Gminy Osięciny
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania
psów oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Osięciny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia
2011 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 203
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/251/2010
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny, na rok podatkowy
2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 1 oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)2
§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od
nieruchomości położonych na terenie Gminy Osięciny,
na rok podatkowy 2011 w kwotach następujących:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,21 zł od
l ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego 0,14 zł od l m2 powierzchni,
2) od budynków lub i części:
a) mieszkalnych 0,32 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 13,38 zł od l m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 8,03 zł od l m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych 3,54 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego 3,42 zł od l m2 powierzchni
użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki mieszkalne lub ich części przeznaczone na
cele mieszkalne,
b) budowle, budynki i grunty służące prowadzeniu
gospodarki wodno-ściekowej,

c) budynki i grunty wykorzystywane na ochronę
przeciwpożarową,
d) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na
działalność kulturową.
§ 3. Pobór podatku od nieruchomości od osób
fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez
sołtysów.
§ 4. Ustala się inkaso w wysokości 5% sumy
zainkasowanej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy,
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/193/2009 z dnia
27 listopada 2009 roku Rady Gminy Osięciny
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Osięciny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia
2011 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk
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, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 52, poz. 742, Nr 67,
poz. 872.

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr XLIX/554/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Kruszwica.
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr. 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 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.

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 ze zm.) 1, art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm)2 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego
na 2011 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 złotych za 1 dt
do kwoty 33,00 złotych za 1 dt.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska

2804
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UCHWAŁA Nr XLIX/555/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od 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 ze zm.) 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/340/2005 Rady Miejskiej
w Kruszwicy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie
zwolnień
od
podatku
od
nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 145, poz. 2714, z 2007 r.
Nr 137, poz. 2166) w § 1 skreśla się pkt 6.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457
z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr. 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
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UCHWAŁA Nr XLIX/559/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w gminie
Kruszwica.
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857,
Nr 151, poz. 1014), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala
się, co następuje:

stronie internetowej Gminy Kruszwica w zakładce
„Aktualności”.
4. Termin do składania ofert nie może być krótszy
niż 14 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia,
o którym mowa w ust. 3.
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może
nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej.

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
zadania własnego polegającego na tworzeniu
warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Kruszwica.

§ 5. Oferta klubu sportowego powinna zawierać
w szczególności:
1) szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania wraz ze wskazaniem udziału środków
własnych,
4) informację o wcześniejszej działalności klubu
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
w tym o wysokości środków finansowych
uzyskanych na realizację danego zadania z innych
źródeł.

§ 2. Celem publicznym z zakresu sportu jaki Gmina
Kruszwica zamierza osiągnąć jest w szczególności:
1) poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie
wyższych wyników sportowych przez członków
klubów sportowych,
2) poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie
dostępności mieszkańcom Gminy Kruszwica do
działalności sportowej prowadzonej przez kluby
sportowe.
§ 3. Zadanie własne, o którym mowa w § 1 jest
realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych
klubom sportowym, które:
1) działają na obszarze Gminy Kruszwica,
2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
organizowanym lub prowadzonym w określonej
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy
lub podmioty działające z jego upoważnienia,
3) zrzeszają zawodników posiadających licencje, kartę
zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
4) nie działają w celu osiągnięcia zysku.
§ 4.1. Udzielenie dotacji celowej, odbywa się
w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza
Burmistrz Kruszwicy.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno
zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy
dokonywaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza
się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce
„Związki i Stowarzyszenia”, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz na

§ 6.1. Oferty złożone w konkursie opiniuje komisja
konkursowa powołana przez Burmistrza Kruszwicy.
2. Przy opiniowaniu oferty uwzględnia się
w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,
2) kalkulację kosztów realizowanego zadania,
3) jakość realizowanego zadnia i kwalifikacje osób je
realizujących,
4) udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
5) dotychczasowe doświadczenie we współpracy
z Gminą Kruszwica,
6) promocję Gminy Kruszwica poprzez sport.
3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert
dokonuje Burmistrz Kruszwicy, po zapoznaniu się
z opinią komisji konkursowej.
§ 7. Wyniki konkursu ofert zamieszczane
w miejscach, których mowa w § 4 ust. 3.

są

§ 8. Z klubem sportowym, któremu przyznano
dotację celową zawiera się umowę w formie pisemnej.
§ 9. Sprawozdanie
z
wykonania
zadania
określonego w umowie klub sportowy sporządza
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa
została zawarta.
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§ 10. Gmina Kruszwica dokonuje kontroli i oceny
wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych
otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach
prawach i w postanowieniach umowy.
§ 11. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Kruszwicy.

powierza

Poz. 2805,2806

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVIII/194/2008 Rady
Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska

się
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UCHWAŁA Nr XLIX/560/2010
RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857,
Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania nagród
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
§ 2.1. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się
osobie fizycznej, która:
1) jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia
działającego na terenie Gminy Kruszwica lub
uczniem szkoły położonej na terenie Gminy
Kruszwica,
2) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub
wyróżnienia
uzyskała
co
najmniej
jeden
z następujących wyników sportowych:
a) była uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich,
b) była
uczestnikiem
minimum
półfinału
Mistrzostw Świata,
c) zajęła miejsce od 1 do 8 na Mistrzostwach
Europy,
d) zajęła miejsce od 1 do 3 na Akademickich
Mistrzostwach
Europy,
Akademickich
Mistrzostwach
Świata,
Młodzieżowych
Mistrzostwach Świata lub Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy
e) zajęła miejsce od 1 do 6 na Pucharze Europy lub
Pucharze Świata,
f) zajęła miejsce od 1 do 3 na Mistrzostwach
Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
g) jest członkiem kadry narodowej,
h) otrzymała klasę mistrzowską międzynarodową
lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach
sportowych zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach odpowiednich związków
sportowych,

i) zajęła miejsce od 1 do 3 w mistrzostwach
makroregionu
lub
zdobyła
mistrzostwo
województwa,
j) została powołana do kadry województwa
kujawsko – pomorskiego w grach zespołowych,
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach
odpowiednich związków sportowych,
k) zajęła miejsce od 1 do 3 na Igrzyskach
Olimpijskich Sportowców Wiejskich,
l) zajęła miejsce od 1 do 3 w finale czwartków
lekkoatletycznych,
ł) zajęła miejsce od 1 do 3 w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
można przyznać nagrodę lub wyróżnienie osobie za
wynik sportowy inny niż wymieniony w ust. 1 pkt 2.
§ 3. Wniosek
o
przyznanie
nagrody
lub
wyróżnienia składa klub sportowy lub stowarzyszenie,
w którym zrzeszona jest osoba lub szkoła, do której
uczęszczała, zdobywając wynik sportowy.
§ 4.1. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie
powinien w szczególności zawierać:
1) dane osobowe,
2) dokument potwierdzający przynależność osoby do
klubu sportowego lub stowarzyszenia,
3) opis osiągnięć sportowych wraz z dokumentami
potwierdzającymi te osiągnięcia.
2. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek
posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni.
3. W przypadku nie uzupełnienia braków
formalnych wniosku w terminie, o którym mowa
w ust. 2 wniosek zostaje odrzucony.
4. Wnioski o nagrody i wyróżnienia składa się
w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po
roku, w którym wynik sportowy został osiągnięty.
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5. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy,
osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla
pocztowego).
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poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz na stronie
internetowej www.bip.kruszwica.gmina.pl
§ 10. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz
Kruszwicy, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami
Komisji Rady Miejskiej w Kruszwicy właściwej ds.
sportu oraz Rady Sportu w Kruszwicy.

powierza

się

§ 11. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za
wyniki sportowe osiągnięte w 2010 r. składać należy
w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej
uchwały.

§ 6.1. Nagrody przyznawane są w formie
pieniężnej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej nie może
przekroczyć 3 000 złotych, a nie może być niższa niż
300 złotych.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVIII/297/2008 Rady
Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

§ 7.1. Wyróżnieniami są m.in.: puchary, statuetki,
medale, książki, strój sportowy i sprzęt sportowy
związany z uprawianą dyscypliną oraz inne upominki
rzeczowe.
2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może
przekroczyć kwoty 300 złotych.

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

§ 8. Nagrody i wyróżnienia wręcza Burmistrz
Kruszwicy lub upoważniona przez niego osoba w czasie
sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy lub innych ważnych
uroczystości gminnych lub sportowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Emilia Lewandowska

§ 9. Informację o przyznanych nagrodach lub
wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości
2807
2807

UCHWAŁA Nr XXXIV/198/2010
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia 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 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146
i Nr 106, poz. 675.) i art. 5 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)
i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r.
(M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości
wynoszą:
1) od gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 4,15 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez
organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych - 0,25 zł,
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,00 zł,
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,82 zł,
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d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł,
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 4,50 zł;
3) od budowli - ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2%.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/105/08 Rady
Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Grzyb

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
zajęte na potrzeby kultury i ochrony przeciwpożarowej.

2808
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UCHWAŁA Nr XXXIV/199/2010
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2011 r.
§ 1. Średnią cenę żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 roku określoną w komunikacie Prezesa
GUS z dnia 19 października 2010 r. (M.P. Nr 76,
poz. 960) obniża się z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
36,00 zł za 1 dt. Cena ta będzie stanowiła podstawę
naliczania podatku rolnego w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146 i Nr 106, poz. 675.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825
i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. i Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r.
i Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. i Nr 96, poz. 620.)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Grzyb
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UCHWAŁA Nr XXXIV/200/2010
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 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 i Nr 223,

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106,
poz. 675.) i art. 5 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) i obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P.
Nr 55, poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
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podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 030,00zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1 370,00zł;
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
14 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 14 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 090,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
21 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1 160,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1 190,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1 300,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 1 950,00 zł;
3) od samochodów ciężarowych i innym systemie
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
14 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 700,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 14 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 800,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
21 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1 950,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 21 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2 100,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2 200,00 zł,
f) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2 70000 zł;
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) od 3,5 tony a poniżej 5,5 ton - 650,00 zł,
b) od 5,5 tony a poniżej 9 ton - 1 030,00 zł,
c) od 9 tony a poniżej 12 ton - 1 420,00 zł;
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem
uznanym
za
równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 030,00 zł,

6)

7)

8)

9)

10)
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b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż
31 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 300,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 660,00 zł,
d) równej lub wyższej 12 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2 020,00 zł;
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 a mniejszej niż
25 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 100,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż
31 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 420,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2 100,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
40 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2 020,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2 720,00 zł;
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton a poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton a poniżej 12 ton - 260,00 zł;
od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - jedna - 380,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
33 ton:
- o liczbie osi - dwie - 720,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 350,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1 270,00 zł;
od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - jedna - 660,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż
33 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 110,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż
38 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1 790,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 38 ton :
- o liczbie osi - dwie - 1 800,00 zł,
e) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1 540,00 zł;
od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
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a) równej lub wyższej niż 10 miejsc a mniejszej niż
20 miejsc - 510,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 20 miejsc a mniejszej niż
30 miejsc - 770,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 800,00 zł.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Grzyb

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady
Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 listopada 2009 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
2810
2810

ZARZĄDZENIE NR 735/10
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZ
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie łagodzenia skutków zimy i ułatwienia mieszkańcom Bydgoszczy korzystania z dróg, parkingów
i środków lokalnej komunikacji zbiorowej.
Na podstawie art. 41 ust.2 w związku z art. 40 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze szczególnymi utrudnieniami,
będącymi następstwem niskich temperatur i dużych
opadów śniegu, w celu złagodzenia skutków tych
anomalii i związanych z tym zagrożeń oraz w celu
ułatwienia mieszkańcom Bydgoszczy, w tym
kierowcom, korzystania z dróg, parkingów i środków
lokalnej komunikacji zbiorowej, w dniach 2 i 3 grudnia
2010 r. umożliwia się mieszkańcom:
1) korzystanie ze środków lokalnej komunikacji
zbiorowej (autobusy i tramwaje wszystkich linii,
poza liniami podmiejskimi i nocnymi) bez
posiadania biletów i bez kasowania biletów,
2) korzystanie ze strefy płatnego parkowania
w Bydgoszczy bez uiszczania opłat.
§ 2. Nadzór
nad
wykonaniem
zarządzenia
porządkowego, w tym obowiązek informacyjny, należy
do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
obwieszczenia i podlega publikacji w środkach
masowego przekazu oraz ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prezydent Miasta
Konstanty Dombrowicz
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