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ZARZĄDZENIE Nr 295/2010
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 listopada 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Bydgoszczy
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.1)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Statucie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik
do zarządzenia Nr 98/2009 Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie
nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. Nr 60, poz. 1219 z późn. zm.2) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 13 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rodzina;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kultura fizyczna.”;
2) w § 18 w ust 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zamówieniami publicznymi;”,
b) uchyla się pkt 3;
3) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej;”;
4) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kieruje
Wojewódzką
Inspekcją
Geodezyjną

i Kartograficzną, stanowiącą wyodrębnioną komórkę
organizacyjną funkcjonującą przy Wydziale Skarbu
Państwa i Nieruchomości”;
5) załącznik do Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, stanowiący wykaz
jednostek organizacyjnych podporządkowanych
Wojewodzie, otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Niniejsza
zmiana
Statutu
wymaga
zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Zarządzenie
1 stycznia 2011 r.

wchodzi

w

życie

z

dniem

w z. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Dariusz Kurzawa
Wicewojewoda
1 zmiana tekstu wymienionej ustawy ogłoszona została w Dz.U.
z 2010 r. Nr 40, poz. 230
2 zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 83, poz.1464 i Nr 136,
poz. 2515

Załącznik
do zarządzenia Nr 295/2010
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 listopada 2010 r.
zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu
Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu
w Bydgoszczy
Załącznik do Statutu
Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy

Urzędu

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie
Państwowa Straż Rybacka w Bydgoszczy.
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ZARZĄDZENIE Nr 308/2010
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) w związku
z art. 10 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.1)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do
których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty, o której mowa
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zwanej dalej "ustawą";
2) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być
wydane na okres krótszy niż określony we wniosku.
§ 2. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga
uwzględnienia informacji starosty, o której mowa
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono
cudzoziemca wykonującego pracę określoną w wykazie
zawodów i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 3.1. Zezwolenie na pracę może być wydane na
okres krótszy, niż wskazany we wniosku, w przypadku,
gdy wniosek:
1) dotyczy cudzoziemca, który w okresie 2 lat
poprzedzających złożenie wniosku o zezwolenie na

pracę przebywał legalnie w Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z wykonywaniem pracy przez
łączny okres poniżej 12 miesięcy lub
2) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia
nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok.
2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie
w przypadkach wskazanych w ust. 1, wynosi
maksymalnie 18 miesięcy.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 71/2009 Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rafał Bruski
1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały
w Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69,
poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278, Nr 219, poz. 1706
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531.

Załącznik
do zarządzenia Nr 308/10
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 grudnia 2010 r.
Wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga
informacji starosty
Lp.
Kod
Zawód/ grupa zawodów*
1.
721302
Blacharz budowlany
2.
811105
Operator koparko-ładowarki
3.
722308
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
4.
711404
Zbrojarz
* zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności dla potrzeb rynku pracy.
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UCHWAŁA Nr XXXXI/257/2010
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2) od budynków lub ich części - od 1 m2 powierzchni
użytkowej
a) mieszkalnych;- 0,42 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej;- 12,82 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;9,82 zł
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych;- 4,27 zł
e) pozostałych, wykorzystywanych na wypoczynek
i rekreację;- 7,06 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,85 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,
z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, 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 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96,
poz. 620), 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:
§ 1.1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie Gminy Jeżewo w wysokości:
1) Brak treści
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni; - 0,50 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha
powierzchni;- 4,15 zł
c) pozostałych wykorzystywanych na wypoczynek
i rekreację, od 1 m² powierzchni;- 0,41 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni;- 0,08 zł
e) sklasyfikowanych
w
ewidencji
gruntów
i budynków jako drogi, oznaczone symbolem
„dr”, od 1m² powierzchni;- 0,01 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/200/09 Rady
Gminy w Jeżewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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UCHWAŁA Nr XXXXI/258/10
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,

poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz.128, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
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6) wykorzystywane na działalność w zakresie pomocy
społecznej
7) zajęte na świetlice wiejskie,

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96,
poz.620,) uchwala się, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/47/07 z dnia
24 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej,
2) zajęte na prowadzenie działalności służącej
społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego
3) związane z działalnością kulturalno-oświatową
i rekreacyjno-sportową,
4) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
odprowadzanie ścieków oraz wysypiska odpadów
komunalnych,
5) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
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UCHWAŁA Nr XXXXI/259/2010
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 2 listopada 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku leśnym
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41
ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, 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 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr X/50/07 Rady
Gminy w Jeżewie z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku leśnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
2855

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10740 –

Poz. 2856,2857

2856
2856

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/10
RADY GMINY STOLNO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,31 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 –3,96 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. nr 23,
poz. 220, nr 62, poz. 558,nr 113, poz. 984, nr 153,
poz. 1271 z 2003 r., nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80,
poz.717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055,
nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 z 2006 r.
nr 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, z 2009 r.
nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 z 2010r. nr 157,
poz. 1241 nr 28, poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675,/ oraz
na podstawie art. 5 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 95, poz.613/ oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P. z 2010 r.
Nr 55 poz. 755/. Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego –0,21 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/176/09 Rady
Gminy Stolno z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2010 r.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Halina Kołodziejek

1
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UCHWAŁA Nr XXXIX/248/10
RADY GMINY STOLNO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych 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,
z 2003 r. Nr 214, poz.1806 Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 175,
poz. 1457, 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, z 2009 r. Nr 223,
poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241. oraz
z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28 poz. 142 i 146 oraz
Nr 106, poz. 675.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm. oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca
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2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (MP z 2010,
Nr 55, poz. 755). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
498,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 830,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1289,00 zł
2) od samochodów ciężarowych posiadających
certyfikat powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
448,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 747,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1160,00 zł
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
4) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1051,00 zł.
5) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
posiadających certyfikat powyżej EURO 2
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 946,00 zł
6) od
ciągników
siodłowych
i
balastowych
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od

Poz. 2857

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia
według
stawek
określonych
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
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 – 243,00 zł
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały,
9) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 830,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1328,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/183/10 Rady
Gminy Stolno z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz.U. Województwa KujawskoPomorskiego Nr 135, poz. 2514, z 2009 r.)
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Halina Kołodziejek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/248/10
Rady Gminy Stolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15
i powyżej

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
935,00
1068,00
1179,00
1566,00
Trzy osie
1398,00
1453,00
1619,00
1730,00
2004,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1013,00
1123,00
1344,00
1621,00
1508,00
1564,00
1674,00
1840,00
2170,00
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12
25
27
29
31

25
27
29
31
i powyżej
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2225,00
Cztery osie i więcej
1504,00
1725,00
2057,00
2389,00
2610,00

2391,00
1670,00
1891,00
2334,00
2787,00
2858,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/248/10
Rady Gminy Stolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH § 1 pkt 6
uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1

2

12
18
25
31
37

18
25
31
37
i powyżej

12
37
40

37
40
i powyżej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
1272,00
1328,00
1374,00
1465,00
1465,00
Trzy osie i więcej
1657,00
1764,00
1871,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1383,00
1494,00
1660,00
2010,00
2102,00
2047,00
2147,00
2656,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/248/10
Rady Gminy Stolno
z dnia 5 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH§ 1 pkt 8 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25
i powyżej

12
28
33
36
38

28
33
36
38
i powyżej

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
266,00
299,00
332,00
Dwie osie
885,00
996,00
1051,00
1162,00
1328,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
299,00
332,00
582,00
1051,00
1162,00
1438,00
1494,00
1763,00
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Trzy osie i więcej
12
37
38

37
38
i powyżej

1383,00
1438,00
1472,00

1660,00
1715,00
1731,00

2857
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UCHWAŁA Nr XXXIX/259/10
RADY GMINY STOLNO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzieleniu dotacji w zakresie wspierania sportu przez
organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Na podstawie art.27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 875)
i art. 176 ust. 1 i ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r . (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620). uchwala się,
co następuje:
§ 1.1. Gmina Stolno w trosce o rozwój sportu oraz
zaspakajanie potrzeb mieszkańców wspiera rozwój
sportu .
2. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o wsparcie rozwoju sportu ;
2) rodzaj danych i informacji, które powinien zawierać
wniosek o udzielenie wsparcia;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie
wsparcia;
4) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie wsparcia;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu udzielonego
wsparcia finansowego.
3. Na zasadach określonych w uchwale wsparcie
może otrzymać każdy klub sportowy działający na
terenie gminy Stolno.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wsparciu finansowym - należy przez to rozumieć
przyznawanie dotacji celowych ze środków
zabezpieczonych corocznie w budżecie gminy na
cele określone w § 3 ust. 1;
2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć
stowarzyszenie nie zaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku posiadające licencję wydaną przez właściwy
polski związek sportowy;
3) gminie - należy przez to rozumieć gminę Stolno.
§ 3.1. Gmina może udzielić klubowi sportowemu
wsparcia finansowego z przeznaczeniem na:
a) realizację programów szkolenia sportowego
b) zakup sprzętu sportowego
c) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego
2. Gmina może udzielić klubowi sportowemu
wsparcia organizacyjnego oraz umożliwić korzystanie z

obiektów sportowych należących do gminy na zasadzie
użyczenia.
§ 4.1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego,
należy składać w terminie 30 dni od uchwalenia budżetu
gminy na dany rok kalendarzowy.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
zadania;
4) informację o wcześniejszej działalności klubu
składającego wniosek, 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.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru potwierdzający status
prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go
reprezentujących (oryginał lub kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem);
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
statutu klubu;
3) wykaz zawodników klubu sportowego będących
mieszkańcami Gminy Stolno podpisany przez
uprawnione osoby.
§ 5.1. Wójt Gminy rozpatruje wnioski o udzielenie
wsparcia finansowego, w terminie do 30 dni od daty
upływu terminu, o którym mowa w § 4 i przyznaje
wsparcie finansowe w trybie indywidualnych
rozstrzygnięć, od których nie przysługuje tryb
odwoławczy.
2. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:
1) doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia
sportowe wnioskodawcy;
2) promowanie gminy poprzez udział w rozgrywkach
ligowych;
3) udział młodzieży (juniorów) w działalności klubu
sportowego;
4) działania klubu sportowego dla integrowania
wspólnoty mieszkańców;
5) zgodność oferty ze statutem;
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6) ocenę realizacji wcześniej realizowanych podobnych
zadań;
7) rodzaj i celowość planowanych kosztów.
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§ 7.1. Kontrola, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez
Wójta Gminy i polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji
zadania;
2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją
wspieranego zadania pod kątem ich zgodności
z przepisami prawa, umową i zasadami
rachunkowości.
2. Przy udzielaniu wsparcia finansowego stosuje się
odpowiednio ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz.620)

§ 6.1. Przekazanie wsparcia finansowego następuje
na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) przeznaczenie wsparcia finansowego (opis);
2) wysokość udzielonego wsparcia finansowego oraz
tryb i harmonogram jego przekazywania;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonego wsparcia
finansowego, zobowiązanie otrzymującego wsparcie
finansowe do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego jego wykorzystania, w tym do
udostępnienia pełnej dokumentacji wydatkowania
środków finansowych (rozlicznie przyznanej dotacji
przez klub sportowy może obejmować wydatki
poniesione w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia);
4) zasady zwrotu niewykorzystanych środków lub
środków
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem.
2. Umowa zawiera się na okres nie dłuższy niż do
dnia 15 grudnia roku budżetowego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany
w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków
realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w sposobie wykorzystania środków wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz, a dotychczas
przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami
jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania
wsparcia.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub
nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania
umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 8.1. Klub sportowy, który otrzymał wsparcie
finansowe składa Wójtowi Gminy sprawozdanie
z realizacji zadania objętego wsparciem finansowym
w sposób i w trybie określonym w umowie.
2. Sprawozdanie z realizacji zadania składane jest
najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono
wsparcia finansowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stolno
Nr XXII/142/09 z dnia 3 lutego 2009r.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Halina Kołodziejek
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UCHWAŁA Nr XL/201/2010
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. 2) oraz 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.3) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2
powierzchni użytkowej 0,46 zł;
2) od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2
powierzchni użytkowej 11,50 zł;
3) od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m 2 powierzchni użytkowej 4,60 zł;
4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
3,84 zł;
5) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m 2
powierzchni użytkowej 3,23 zł, z wyjątkiem:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności
pożytku
publicznego
przez

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10745 –

organizacje pożytku publicznego od 1 m2
powierzchni 1,72 zł;
b) budynków letniskowych, dla których ustala się
stawkę od 1 m 2 powierzchni 6,37 zł, Za budynek
letniskowy uważa się obiekt budowlany
posadowiony na terenach przeznaczonych pod
zabudowę letniskową i rekreacyjną, który nie
służy
wyłącznie
zaspakajaniu
potrzeb
mieszkaniowych.
6) od budowli 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4, ust.1 pkt 3 i ust 3 do 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m 2 powierzchni 0,49 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 3,74 zł,
c) od pozostałych gruntów od 1 m 2 powierzchni
0,11 zł, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,06 zł,

Poz. 2859,2860

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.U. WEL. 368 z 17.12.1992 r.),
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. WEL 187 z 20.07.1999 r.),
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620.
3)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, 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.

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest w Kasie
Urzędu, u inkasenta lub na konto BS w Brodnicy filia
Górzno – nr 89 9484 1150 2213 1300 1007 0001.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/152/2009 Rady
Gminy w Górznie, z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2009 r.
Nr 117, poz.1957).
59
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UCHWAŁA Nr XL/202/2010
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) oraz 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.3) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
niewykorzystane
powierzchnie
budynków
gospodarczych w gospodarstwach rolnych, których
grunty zostały przekazane na Skarb Państwa w zamian
za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby
działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic,
bibliotek i domów kultury wraz z gruntami związanymi
z tymi budynkami.
§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części wykorzystywane do celów
prowadzenia działalności związanej z ochroną
przeciwpożarową wraz gruntami związanymi z tymi
budynkami.
§ 4. Zwolnienia, o których mowa w § 2-3 nie
obejmują budynków lub ich części i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
2)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz.620.
3)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.U. WEL. 368 z 17.12.1992 r.),
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. WEL 187 z 20.07.1999 r.),
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UCHWAŁA Nr LII/232/2010
RADY GMINY ZBICZNO
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042,
z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 Nr 18 poz. 97, Nr 79
poz. 666) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Zbiczno uchwala,
co następuje:
§ 1. W
regulaminie
utrzymania
czystości
i porządku na terenie Gminy Zbiczno, stanowiącym
załącznik do uchwały Nr XLIV\257\2006 z dnia 14
czerwca 2006 r. (Dz.Urz. Nr 92, poz. 1448) w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Zbiczno wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane
w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych;

3) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych
i gnojówki oraz gnojowicy;
4) prowadzenie w opisanym niżej zakresie
selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne odbierane są po zgłoszeniu tego
faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, mogą
być
kompostowane
w
przydomowych
kompostownikach,
b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem,
tekturą,
tekstyliami
i
metalami,
odpady
niebezpieczne,
odpady
wielkogabarytowe,
budowlane i zielone będą wywożone na
indywidualne zgłoszenie,
c) odpady nieselekcjonowane odbierane są w cyklu
miesięcznym;
5) zbieranie w pojemnikach o wielkości
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości
odpadów nie podlegających selekcji, a więc:
a) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
b) szkła nieopakowaniowego,
c) odpadów mineralnych,
d) drobnej frakcji popiołowej, oraz innych strumieni
odpadów zmieszanych;
6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie
i
pozostałych
zmieszanych
podmiotowi
uprawnionemu
do
odbioru,
w
terminach
wyznaczonych harmonogramem;
7) usuwanie z terenu nieruchomości materiału
rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;
8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
na terenach służących do użytku publicznego, tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych."
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2) w § 4 uchyla się pkt 2 i 6;
3) w § 6 uchyla się pkt 2;
4) w § 13:
a) w pkt 2 uchyla się lit. c,
b) uchyla się pkt 4;
5) po § 14 dodaje się rozdział 7 w brzmieniu:
„ROZDZIAŁ 7
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

Poz. 2861,2862

5. Wykonanie obowiązku deratyzacji nie zwalnia
z bieżącej walki z gryzoniami
§ 16. W
przypadku
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów Wójt
Gminy Zbiczno na wniosek Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, zarządzi przeprowadzenie
deratyzacji w terminie natychmiastowym na obszarze
zagrożenia.”

§ 15.1. Wprowadza się na terenie całej Gminy
Zbiczno obowiązek przeprowadzania corocznie
deratyzacji w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia i
od 1 października do 30 października oraz sporządzanie
sprawozdania na żądanie urzędu gminy.
2. Obowiązek powyższy zostanie uznany za
spełniony, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości
wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia
i pozostawi ja do dnia 30 kwietnia oraz w w dniu
1 października i pozostawi ją do dnia 30 października.
3. Deratyzacje przeprowadza się we wszystkich
obiektach.
4. Deratyzacja winna być poprzedzona akcja
sanitarno-porządkową i przeglądem nieruchomości pod
kątem ich dostępności dla gryzoni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zbiczno.
§ 3. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Hartka
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UCHWAŁA Nr III/9/2010
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
i Nr 106, poz. 675), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (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 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458
oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów w 2010 r. z kwoty
37,64 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za 1 q, która będzie
przyjmowana, jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na terenie gminy Ciechocin.
8
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§ 2. Uchwałę ogłasza się na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i u sołtysów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Alfred Jagielski
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UCHWAŁA Nr III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
§ 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Na podstawie art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 20b i art. 20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.
zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn.
zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski

§ 1. W uchwale nr XLVI/646/2010 r. Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego
Nr 155, poz. 1934) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt. 2:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:
"d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
zajętych
przez
podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,18 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,",
b) uchyla się lit. e;
2) uchyla się § 2.

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i NR 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA Nr III/13/2010
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 9 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. 1) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm. 2) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVIII/534/2009 r. Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.KujawskoPomorskiego Nr 134, poz. 2411) wprowadza się
następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały - wzór informacji
w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały - wzór deklaracji na
podatek od nieruchomości (DN-1) otrzymuje
brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) załącznik nr 4 - wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości (ZN-1/B) otrzymuje brzmienie
ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 8 - wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny - Dane o zwolnieniach
i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)
otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo
przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10749 –

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r.

Poz. 2864,2865

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i NR 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Marcinkowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461.
2) 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,
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UCHWAŁA Nr II/8/10
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142,Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz.675) w związku z art. 6, ust. 13 z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461) i art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, 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) uchwala się, co
następuje:1
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.
z 2010 r. Nr 190, poz.2537) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"Określa się wzór informacji w sprawie podatku od
nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały"
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
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 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. W sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10750 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10751 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10752 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10753 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10754 –

Poz. 2865
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Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10755 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

2865

– 10756 –

Poz. 2865

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10757 –

Poz. 2866,2867

2866
2866

UCHWAŁA Nr II/9/10
RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461)
uchwala się, co następuje :

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Arkadiusz Jarosław Rybak
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 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. W sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne”.

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej
w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2010 r.
nr 190, poz. 2539) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt.2, litera "d" otrzymuje brzmienie:
"d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielajace
tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej".
12
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UCHWAŁA Nr II/6/10
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na
2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:

Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109,
poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237,
poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Średnią
cenę
skupu
żyta
określoną
w
komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. /M.P.
Nr 76, poz. 960/, obniża się z kwoty 37,64 zł za 1dt do
kwoty 34,00 zł za 1dt.

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10758 –

Poz. 2867,2868

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński
13
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UCHWAŁA Nr II/7/10
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 z 2006 roku , Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337z 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: z 2006 r. Dz.U. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223,
poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych

Liczna osi i dopuszczalna
masacałkowita (w tonach)
nie mniej
niż

mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 840,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 960,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1.380,00
1.380,00
1.380,00
1.800,00
Trzy osie
1.440,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.040,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.920,00
1.560,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1.920,00
1,920,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

12
25
27
29
31

– 10759 –

Poz. 2868

Cztery osie
1.800,00
1.800,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00

25
27
29
31

3) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 960,00 zł.
4) od
ciągnika
siodłowego
i
balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

Liczba osi i dopuszczalna
masacałkowita zespołu pojazdówciągnik
siodłowy + naczepa;ciągnik balastowy +
przyczepa(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
36

18
25
36

12
36

36

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.020,00
1.800,00
1.800,00
2.400,00
Trzy osie
1.800,00
2.400,00

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

12
18
36

18
36

12
28
33
36

28
33
36

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie
b) powyżej 36 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

Stawka podatku (w złotych)

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 600,00 zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton

nie mniej niż

1.800,00
1.920,00
2.583,00
2.583,00
2.583,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.080,00
1.996,00
1.996,00
2.583,00
1.996,00
2.583,00

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
600,00
1.080,00
1.380,00
Dwie osie
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.380,00
Trzy osie

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
660,00
1.560,00
1.996,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.996,00
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1.380,00
1.380,00

1.800,00
1.800,00

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

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejsze niż 30 miejsc 1.200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński
14

2869
2869

UCHWAŁA Nr II/8/10
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 4,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 4, 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 i Nr 223, poz. 1463,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620 i Nr 225 poz. 1461) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30.07.2010 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. /M.P. Nr 55, poz. 755/ Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się roczną stawkę podatku od
nieruchomości w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od1 m2 powierzchni 0,77 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,04 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,10 zł - od
gruntów letniskowych od 1 m2 powierzchni
0,39 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej 20,51 zł
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 9,57 zł
d) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
zajętych
przez
podmioty
udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni
użytkowej 4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - od
budynków gospodarczych 3,00 zł - od budynków
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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 członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

letniskowych lub użytkowanych na te cele
6,88 zł
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
Zwolnienia w podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane
wyłącznie na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński
15
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UCHWAŁA Nr II-8/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych (M.P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) Rada Miejska
Nieszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następującej wysokości:
1.1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0, 67 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej użytkowej – 21,05 zł
od 1m2 pow. użytkowej,
c) zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,27 zł od 1m2 pow. użytkowej,
d) pozostałych – 7,06 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
e) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,82 zł od 1 m2 pow. użytkowej;
1.2. od budowli - 2% ich wartości;
1.3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchni
– 4,15 zł od 1 m2,
c) pozostałe grunty: w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego powierzchni - 0,41 zł od 1 m2
powierzchni.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie opieki społecznej,
kulturalnej,
b) grunty, budynki lub ich części zajęte na cele
przeciwpożarowe,
c) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz związane
z gospodarką ściekową.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII-155/09 Rady
Miejskiej w Nieszawie z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poz. 2870,2871

2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej,
zamieszczono w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marian Tołodziecki
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).
1)
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UCHWAŁA Nr II-9/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10
ust. 1-3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 75 poz. 950)oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.
z 2010 r. Nr 55 poz. 755) Rada Miejska Nieszawa
uchwala, co następuje:

a) powyżej 3,5 t – do 5, 5 włącznie – 380,88 zł,
b) powyżej 5,5 t – do 9 t włącznie - 1065,02 zł,
c) powyżej 9 t – poniżej 12 t - 1304,10 zł;
1.2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t wyposażone
w katalizator spalin:
a) powyżej 3,5 t do 5, 5 t włącznie - 380,88 zł,
b) powyżej 5,5 t – do 9 t włącznie - 1065,02 zł,
c) powyżej 9 t – poniżej 12 t - 1304,10 zł.
Dla
pojazdów
powyżej
określonych
wyprodukowanych przed rokiem 1991 jak i w roku
1991 i później stawki podatku ustala się w tej samej
wysokości;
1.3. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków
transportowych określa się w następującej wysokości:
1.1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:
Oś jezdna / osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

2 osie

2 064,83 zł

2 173,50 zł

3 osie

2 173,50 zł

2 282,18 zł

4 osie i więcej

2 499,53 zł

2 608,20 zł

Liczba osi

1.4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1576,31 zł;
1.5. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 t i poniżej 12 t wyposażone w katalizator
spalin - 1576,31 zł;
1.6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 t;
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Oś jezdna / osie jezdne/
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
z zawieszeniem pneumatycznym
naczepa,
lub zawieszeniem uznanym za
ciągnik balastowy + przyczepa
równoważne
( w tonach)

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

do 36 t włącznie – 2 osie
- 3 osie

1 738,80 zł
1 793,66 zł

2 106,23 zł
2 119,68 zł

powyżej 36 t – 2 osie
- 3 osie

1 547,48 zł
1 956,15 zł

2 173,50zł
2 667,20 zł

1.7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 1358,96 zł;
1.8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Oś jezdna / osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

- 1 oś

1 141,61 zł

1 304,10 zł

- 2 osie

1 358,96 zł

1 521,45 zł

- 3 osie

1 552,50 zł

1 703,00 zł

- 1 osie

1 449,00 zł

1 552,50 zł

- 2 osie

1 543,19 zł

1 847,48 zł

- 3 osie

1 560,54 zł

1 924,07 zł

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)/
A) do 36 t włacznie

B) powyżej 36 t

1.9. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
Stawka z zł
Wyszczególnienie

Rok produkcji
do 1991włącznie
1 543,19 zł
1 956,15 zł

mniej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

Rok produkcji
od 1992 włącznie
1 250,28 zł
1 738,80 zł

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII-156/09 Rady
Miejskiej w Nieszawie z dnia 7.12.2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marian Tołodziecki
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
1)
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kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej,
zamieszczono w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
17
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UCHWAŁA Nr II-10/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy 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 późn. zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) Rada Miejska
Nieszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu
żyta ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. Nr , poz. ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
35,00 zł za 1 dt. (słownie złotych: trzydzieści pięć zł
00/100), która stanowi podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2010 r.

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

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

18
2872

2873
2873

UCHWAŁA Nr II-11/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku leśnego oraz zwolnień od tego podatku na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 2002, Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) Rada
Miejska Nieszawa uchwala, co następuje:
§ 1. Stawka podatku leśnego od 1 ha, za rok 2011
wynosi 34,02 zł.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
19
873

3.2. Uchwała podlega ogłoszeniu
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

w

sposób

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marian Tołodziecki
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UCHWAŁA Nr II-12/2010
RADY MIASTA NIESZAWA
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia
wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19
ust. 1 lit. a oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613) oraz obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2008 r. Nr 59,
poz. 531) Rada Miejska uchwala, co następuje :

uchwały

powierza

się

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

§ 1. Paragraf 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Pobór opłaty targowej dokonywany jest na terenie
Miasta przez inkasenta – Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej” .
20
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2875
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UCHWAŁA Nr III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 /tekst jednolity :Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620/ zarządza się co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią:
1/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych :
- położonych na terenie miasta od 1m2
powierzchni użytkowej – 0,62 zł,
- położonych na terenie wiejskim od 1m2
powierzchni użytkowej – 0,59 zł;
b/ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 19,15 zł;
c/ zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 9,86 zł;
d/ zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej –
4,29 zł;
e/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej –
7,06 zł;
f/ od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7;
2/ od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
sklasyfikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1m2 powierzchni – 0,78 zł;
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni – 4,07 zł;
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
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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.. WEL 368 z 17. 12.1992 r.),
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. 07.1999r).
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

publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,21 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/617/2009 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 126, poz. 2155).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
21
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UCHWAŁA Nr III/8/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458;z 2009r. Nr 52, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230) , art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie
stawek
podatku od
środków transportowych
obowiązujących w 2011 r.(M.P. z dnia 25 października
2010r. Nr 75, poz. 950) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
miasta i gminy:
1) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 595 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1469 zł
z zastrzeżeniem § 1 ust.2 i 3;
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 383 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 480 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 574 zł
z zastrzeżeniem § 1 ust.2 i 3;

3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne w zależności od liczby osi
ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 1
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
4) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od
liczby osi ustala się w wysokości określonej
w załączniku nr 1 kolumna 4 do niniejszej uchwały.
5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
z zastrzeżeniem § 1 ust.2 i 3 - 417 zł.
6) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
równoważne w zależności od liczby osi ustala się
w wysokości określonej w załączniku nr 2
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
7) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym
rodzajem zawieszenia w zależności od liczby osi
ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 2
kolumna 4 do niniejszej uchwały.
8) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
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wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 280 zł.
9) Od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną 1masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 1z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, ustala
się w wysokości określonej w załączniku nr 3
kolumna 3 do niniejszej uchwały.
10) Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia , które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton , w zależności od liczby osi,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, ustala się w wysokości określonej
w załączniku nr 3 kolumna 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 okt 1,2
i 5 posiadających certyfikat EURO 1, 2 lub 3 stawki
podatku obniża się:
1) dla posiadających certyfikat EURO 1 – o 10%;
2) dla posiadających certyfikat EURO 2 – o 20%;;
3) dla posiadających certyfikat EURO 3 – o 30%.
Stawki podatku dla pojazdów wymienionych
w ust. 2 ustala się w wysokości określonej w załączniku
nr 4 do niniejszej uchwały.

Poz. 2876

transportowych i zwolnień w tym
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 126, poz. 2156).

podatku

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/618/2009 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust.1 pkt 3 i 4 uchwały.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25

2

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

Inne systemy
zwieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15
-

172
192
523
734

475
523
734
1.660

17
19
21
23
25
-

193
330
673
874
1.345
1.345

330
673
874
1.352
2.094
2.094
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25
27
27
29
29
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874
888
1.383
2.194
2.194

888
1.383
2.194
2.858
2.858
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust.1 pkt 6 i 7 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy
+ przyczepa(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
40

Stawka podatku ( w złotych)

2

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

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25
31
-

46
353
745
1.875

321
639
1.220
2.209

40
-

1.655
2.256

2.209
2.858

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Stawki podatku od środków transportowych wyszczególnionych w § 1 ust.1 pkt 9 i 10 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/
przyczepa+ pojazd silnikowy( w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej

Stawka podatku (w złotych)

2

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25
-

30
221
402

215
424
747

28
33
38
-

264
768
1.064
1.440

412
1.117
1.715
2.209
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847
1.180

1.252
2.209
Załącznik nr 4
do uchwały nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych
L.p.
1
I.

II

III.

Wyszczególnienie
2
1.Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc :
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc:
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
1 . Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat
- posiadającego certyfikat

Certyfikat
EURO
3

Stawka
podatku w zł
4

EURO 1
EURO 2
EURO 3

536,00
476,00
417,00

EURO 1
EURO 2
EURO 3

1.322,00
1.175,00
1.028,00

EURO 1
EURO 2
EURO 3

345,00
306,00
268,00

EURO 1
EURO 2
EURO 3

432,00
384,00
336,00

EURO 1
EURO 2
EURO 3

517,00
459,00
402,00

EURO 1
EURO 2
EURO 3

375,00
334,00
292,00

22
2876

2877
2877

UCHWAŁA Nr III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;

z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245,
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
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poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010r. Nr 96, poz. 620) zarządza się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z
dnia
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
(M.P. z dnia 26 października 2010 r. Nr 76, poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 35,12 zł za 1 q.

podatku rolnego
poz. 2722).

Poz. 2877,2878

(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.

Nr

166,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/397/2008 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
23
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UCHWAŁA Nr III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173,
poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nakle
n. Notecią:
1) wprowadza na terenie miasta i gminy opłatę od
posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i terminy płatności opłaty
od posiadania psów;
§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 45,00 zł od jednego psa
posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po
tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. Opłatę pobiera się w wysokości 50% stawki
podatkowej określonej w § 3, jeżeli obowiązek
24

podatkowy wygasł w I-szej połowie roku lub powstał
w II-ej połowie roku.
§ 5. Zwalnia się z opłaty jednego psa, którego
posiadaczem jest właściciel domu jednorodzinnego
położonego na terenie miasta i gminy.
§ 6. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby,
które adoptują bezdomne psy od Straży Miejskiej
w Nakle nad Notecią.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/619/2009 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.KujPom. Nr 126, poz. 2157).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
§ 2. Traci moc Uchwała XLIV/620/2009 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 26 listopada
2009r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 126, poz. 2158).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 274, Nr 173,
poz. 1218;z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) zarządza się co
następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
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.

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
budynki i grunty:
1) zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,
biblioteki i muzea;
2) zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują
budynków
i
gruntów
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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UCHWAŁA Nr III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ w NAKLE nad NOTECIĄ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 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. 274, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r.Nr 116, poz 730, Nr 237, poz. 1655;

z 2009 r. Nr 56, poz 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682, 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) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10772 –

poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118,
poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209,
poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r.
Nr 57, poz.355, Nr 127, poz. 858) zarządza się co
następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Nakle
n. Notecią:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania
psów od osób fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów wyżej wymienionych podatków
i opłaty;
3) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla
inkasentów.
§ 2. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Nakło
n. Notecią pobór podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów
od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego, od
nieruchomości i opłaty od posiadania psów powierza się
sołtysom.

Poz. 2880,2881

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIV/621/2009 Rady
Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego i opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.KujPom. Nr 126, poz. 2159).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 5% od sumy zainkasowanych podatków
i opłaty .
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
o sprostowaniu błędów
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.
95) prostuje się następujące błędy:

„Uchwała Nr XXXIV/283/10
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Nr 80, poz. 953 zamiast „zestawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2008 r. położonych na obszarze gminy Miasta
Chełmży” powinno być „zestawienie
danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2009 r. położonych na obszarze gminy Miasta
Chełmży”.
2. W Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
Nr 183, poz. 2436 zamiast

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim:
1. wprowadza na obszarze miejskim i wiejskim Gminy
Janowiec Wielkopolski opłatę od posiadania psów.
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty od posiadania psów.
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa.
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów na
obszarze miejskim i wiejskim Gminy Janowiec
Wielkopolski ustala się od każdego psa w wysokości
24,00 złotych.
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§ 3. Nie pobiera się opłaty od jednego psa
w
odniesieniu
do
właścicieli
budynków
jednorodzinnych na terenie wiejskim, nie będących
podatnikami podatku rolnego.
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po
tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego,
stawkę
roczną
zmniejsza
się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał
obowiązek jej zapłaty.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
§ 5.1. Wpłaty
opłaty
można
dokonywać
bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim w Pałuckim Banku Spółdzielczym
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim lub
w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Pobór opłaty może odbywać się również
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta
Janowca Wielkopolskiego są Strażnicy Straży
Miejskiej, a we wsiach – sołtysi.
§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny
być przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu
Miejskiego do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za
inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od
kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie do kasy
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski”
powinno być
„Uchwała Nr XXXIV/283/10
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Poz. 2881

Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172
poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675) art.18 a ust. 1 i art.19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim:
1. wprowadza na terenie miejskim i wiejskim Gminy
Janowiec Wielkopolski opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności opłaty od posiadania psów,
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze
inkasa,
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów na
terenie miejskim i wiejskim Gminy Janowiec
Wielkopolski ustala się od każdego psa w wysokości
24,00 złotych.
§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po
tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego,
stawkę
roczną
zmniejsza
się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie
istniał obowiązek jej zapłaty.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
ten obowiązek.
§ 4.1. Wpłaty
opłaty
można
dokonywać
bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Janowcu
Wielkopolskim w Pałuckim Banku Spółdzielczym
w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim lub
w kasie Urzędu Miejskiego.
2. Pobór opłaty może odbywać się również
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta
Janowca Wielkopolskiego są Strażnicy Straży
Miejskiej, a we wsiach- sołtysi.
§ 5. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny
być przez inkasenta przekazane do kasy Urzędu
Miejskiego do 5 dnia następnego miesiąca.
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§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za
inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od
kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie do kasy
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Poz. 2881,2882

„3) Od gruntów:
a) od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych
z działalnością gospodarczą inną niż działalność
rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych
z budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób
zakwalifikowana w ewidencji gruntów i budynków
– 0,53 zł,
b) od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni – 4,15 zł,
c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – od 1 m kw. powierzchni – 0,16 zł.”

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Langowski”
3. W Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2010 r.
Nr 193, poz. 2600 w uchwale nr XLVI/289/10 Rady
Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2011 r.
w § 1 ust. 3 zamiast „3) Od gruntów:” powinno być

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes
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DECYZJA NR OWA-4210-73(4)/2010/310/IXZM2/RW
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zakresie
dotyczącym odbiorców ciepła z terenu Torunia.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r.
Nr 40, poz. 230) i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30
ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69,
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),

zawartego w piśmie z 2 grudnia 2010 r. (znak:
PLO/FKO/W/2010/003153), o zatwierdzenie aktu
zmiany taryfy dla ciepła w zakresie dotyczącym
odbiorców ciepła z terenu Torunia,

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa
energetycznego: Fortum Płock Sp. z o.o., z siedzibą
w Płocku, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, które
posiada:

-

numer 0000041132 w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St.
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 774-000-2152,

-

-

-

postanawiam
zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo
i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji
akt zmiany taryfy dla ciepła dla odbiorców z terenu
Torunia, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 14 grudnia
2009 r. nr OWA-4210-44(14)/2009/310/IX/RW, na
okres do 30 kwietnia 2011 r., oraz zmienionej moją
decyzją z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr OWA-421012(2)/2010/310/IXZM/RW.
UZASADNIENIE

-

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:
wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 28 listopada
2006 r. Nr WCC/1154/310/W/OWA/2006/RK,
przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją z dnia
31 sierpnia 1998 r. Nr PCC/20/310/U/2/98/PK,
z późn. zm.,
o brót ciepłem - decyzją z dnia 31 sierpnia 1998 r.
Nr OCC/7/310/U/2/98/PK, z późn. zm.

Na
podstawie
powyższych
Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło
z
terenu
Płocka
i

koncesji
odbiorców
Torunia.
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Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła dla
odbiorców z terenu Torunia, która została zatwierdzona
decyzją z dnia 14 grudnia 2009 r. nr OWA-421044(14)/2009/310/IX/RW na okres do 30 kwietnia
2011 r., a następnie zmieniona moją decyzją z dnia
15
kwietnia
2010
r.
nr
OWA-421012(2)/2010/310/IXZM/RW.
W piśmie z 2 grudnia 2010 r. (znak:
PLO/FKO/W/2010/003153),
Przedsiębiorstwo
przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się
z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany tej taryfy
polegającej na wyeliminowaniu cen zawierających
podatek VAT oraz na uzupełnieniu informacji, że
podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji

Poz. 2882,2883

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony.
W toku postępowania ustalono, że akt zmiany taryfy
ma charakter porządkujący, a za jego zatwierdzeniem
przemawia słuszny interes strony oraz odbiorców
ciepła, ponieważ pozwala ona uniknąć ewentualnych
wątpliwości co do wysokości cen zawierających
podatek VAT po wprowadzeniu zmiany stawki tego
podatku.
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki określone w powyższym
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem
orzec, jak w sentencji.
*
z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji
Energetki
Adam Dobrowolski
*pouczenie pominięto

Załącznik
do decyzje nr OWA-4210-73(4)/2010/310/IXzm2/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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DECYZJA Nr OPO-4210-79(6)/2010/1249/IX-1253/ASZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 206

– 10776 –

Poz. 2883,2884

Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 25 czerwca
2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 64, poz.
1278. Taryfa została wprowadzona do stosowania
1 sierpnia 2009 r.

poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

Pismem z 7 grudnia 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 8 grudnia 2010 r.,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen i stawek opłat brutto oraz zmianie zapisu
mówiącego o VAT. Przedsiębiorstwo uzasadniło
zmianę pracami toczącymi się nad nowelizacją ustawy
o podatku od towarów i usług, polegającą m.in. na
zmianie obowiązujących stawek podatku.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
decyzji nr OPO-4210-23(9)/2009/1253/IX/ASz nie
sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

po rozpatrzeniu wniosku z 7 grudnia 2010 r. PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz
z siedzibą w Bydgoszczy posiadającej numer
identyfikacji podatkowej (NIP): 769-050-24-95
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo
zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
polegającą na:
1. wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr
OPO-421023(9)/2009/1253/IX/ASz z 22 czerwca 2009 r. cen
i stawek opłat brutto,
2. zmianie zapisu ostatniego zdania części IV
pkt. 1-2 ww. załącznika; dotychczasowy zapis brzmiał:
„W przedstawionych w części IV pkt 1- 2 cenach
i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości 22%”, nowy
zapis brzmi: „Do przedstawionych w Części IV
pkt 1 - 2 cen i stawek opłat netto zostanie doliczony
podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
*
z upoważnienia Z upoważnienia Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzedu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka

UZASADNIENIE
*pouczenie pominięto
Decyzją z 22 czerwca 2009 r. nr OPO-421023(9)/2009/1253/IX/ASz Prezes URE zatwierdził, na
okres do 31 lipca 2012 r., ustaloną przez
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DECYZJA Nr OPO-4210-84(6)/2010/250/VI/ASZ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131 i Nr 182 poz. 1228) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)
po rozpatrzeniu wniosku z 9 grudnia 2010 r.
uzupełnionego pismem z 13 grudnia 2010 r.
Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
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sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, posiadającego
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 554-030-90-86
zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo
zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz
obrotu ciepłem, polegającą na:
1. wykreśleniu w załączniku do decyzji Prezesa
Urzędu
Regulacji
Energetyki
nr
OPO-421022(9)/2009/250/VI/ASz z 10 czerwca 2009 r. cen
i stawek opłat brutto,
2. zmianie zapisu ostatniego zdania części IV
pkt. 1- 2 ww. załącznika;
dotychczasowy zapis brzmiał: „W przedstawionych
w części IV pkt 1i 2 cenach i stawkach opłat brutto
uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 22%”, nowy zapis brzmi: „Do
przedstawionych w Części IV pkt 1 i 2 cen i stawek
opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów
i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami”.
UZASADNIENIE
Decyzją z 10 czerwca 2009 r. nr OPO-421022(9)/2009/250/VI/ASz Prezes URE zatwierdził, na
okres do 31 lipca 2012 r., ustaloną przez
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która 16 czerwca
2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr
60,
poz. 1235. Taryfa została wprowadzona do stosowania
1 lipca 2009 r.
Pismem z 9 grudnia 2010 r., które wpłynęło do
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Poznaniu 10 grudnia 2010 r.,
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę
taryfy dla ciepła, polegającą na usunięciu z tekstu taryfy
cen i stawek opłat brutto oraz zmianie zapisu
mówiącego o VAT.
Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianę pracami
toczącymi się nad nowelizacją ustawy o podatku od
towarów i usług, polegającą m.in. na zmianie
obowiązujących stawek podatku.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której,
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ
wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
2884
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i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes
strony.
Za
uwzględnieniem
wniosku
Przedsiębiorstwa przemawia interes strony, a zmianie
decyzji nr OPO-4210-22(9)/2009/250/VI/ASz nie
sprzeciwiają
się
żadne
przepisy
szczególne.
Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że
zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę
decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.
*
z upoważnienia Z upoważnienia Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzedu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
*pouczenie pominięto
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
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