DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2011 r.

Nr 133

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Kcynia na 2011 r.

7627

nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę

7628

nr V/29/2011 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

7629

nr V/34/2011 Rady Miasta Kowal z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

7631

nr VII/124/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011

7631

nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu

7632

nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego
zwolnienia od odpłatności oraz trybu ich pobierania

7632

nr VI/27/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011 r. ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości

7634

nr VI/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno

7634

nr VI/40/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie
gminy Płużnica

7635

nr VII/42/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy

7637

nr VII/44/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

7643

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133
1153

1154

1155

1156

1157

–

–

–

–

–

– 7626 –

nr VII/45/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży

7644

nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy i miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej

7645

nr VII/42/2011 Rady Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Osięciny

7646

nr VII/53/11 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących
własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy
lata

7646

nr 74/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości

7647

OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1158

–

z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczowychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7648

POROZUMIENIE
1159

–

aneks nr 2/2011 Starosty Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. do porozumienia
zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem
bydgoskim na powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych
w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób
zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego

7657

INFORMACJE
1160

1161

–

–

nr 1 z dnia 28 marca 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski zastawienia
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy Solec Kujawski

7657

z dnia 31 maja 2011 r. Starosty Tucholskego w sprawie założenia ewidencji budynków
i lokali dla gmin Lubiewo i Tuchola

7658

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133

– 7627 –

Poz. 1141

1141
1141

UCHWAŁA Nr V/20/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kcynia na 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214,
215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu
na 2011 rok w wysokości 41.324.108 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 38.266.416 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.057.692 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 5.736.200 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 5,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 6,
3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST
w wysokości 268.000 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 7,
4) środki na finansowanie wydatków z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w wysokości
2.637.863 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu
na 2011 rok w wysokości 43.806.611 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 38.266.416 zł, w tym
na:
a) wydatki jednostek budżetowych 27.383.876 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
18.554.074 zł,
- wydatki
związane
z
realizacją
ich
statutowych zadań 8.829.802 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1.103.820 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.443.176 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych 340.171 zł,
e) obsługę długu 995.373 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.540.195 zł,
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
5.540.195 zł, w tym na:
- programy finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości
2.593.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują
w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 5.736.200 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 5,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych
w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
3. Określa się:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne
w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości 2.781.221,46 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.482.503 zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.482.503 zł.
§ 4. Określa się łączna kwotę przychodów budżetu
4.785.678 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów
2.303.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie 33.200 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 14.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.115.510 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych 239.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
i Nr 10.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 79.900 zł z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które
przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem
Nr 11.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
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alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.310 zł na
realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 9.690 zł na realizacje zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Poz. 1141,1142

zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków,
5) przekazania
kierownikom
innych
jednostek
organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 448.849 zł
do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
7.535.678 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 2.750.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 2.482.503 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w kwocie 2.303.175 zł.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
2) celową w wysokości – 97.000 zł, z przeznaczeniem
na:
a) na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie – 94.000 zł,
b) wkład własny Gminy w przedsięwzięciach
(konkursach) ogłaszanych przez instytucje
zarządzające w kwocie 3.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2.750.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy w kwocie 2.482.503 zł,
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
gminy w kwocie 2.482.503 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3) przekazywania
uprawnień
jednostkom
organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla

§ 13. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

się

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Kcynia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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UCHWAŁA Nr VIII/55/2011
RADY MIEJSKIEJ w KCYNI
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984;
Nr 153 poz. 1271 oraz 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40

poz. 230) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r.
Nr 178 poz. 1380; z 2010 r. Nr 57 poz. 353) Rada
Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego
dla członka ochotniczej straży pożarnej, za każdą
godzinę udziału w:
1) działaniu ratowniczym w kwocie 8,80 zł (słownie
złotych: osiem złotych 80/100),
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2) szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę w kwocie
5,10 zł (słownie złotych: pięć złotych 10/100).
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Kcyni.

uchwały

powierza

Poz. 1142,1143

szkoleniach pożarniczych organizowanych
Państwową Straż Pożarną lub gminę.

przez

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

się

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała
Nr XXVIII/298/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
biorącego udział w działaniach ratowniczych lub

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Gabriela Repczyńska
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UCHWAŁA Nr V/29/2011
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 1 oraz art. 13, art. 34
ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.)2 uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Określa się zasady nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy
Rogowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony.
2. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Rogowo określa odrębna uchwała podjęta przez Radę
Gminy Rogowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze
zm.). Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się na
zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 2. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje
Wójt w granicach swoich kompetencji i z zachowaniem
przepisów prawnych, wynikających w szczególności
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.), Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
§ 3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zgody rady
przy nabyciu, zbyciu nieruchomości oraz innych
formach
gospodarowania
nieruchomościami,
rozporządzenie nieruchomością może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Radę w drodze uchwały.
§ 4.1. Wójt
może
nabywać
nieruchomości
w
przypadkach
uzasadnionych
społecznie
i gospodarczo, gdy nieruchomość jest niezbędna dla
realizacji publicznych zadań Gminy.

2. Nabycie nieruchomości może być dokonane
tylko w ramach środków przewidzianych na dany cel
w uchwale budżetowej.
3. Nabycie nieruchomości należy poprzedzić
rokowaniami ze zbywcą, mającymi na celu ustalenie
warunków nabycia, w tym także ceny nieruchomości,
ustalonej w oparciu o opinię szacunkową wykonaną
przez rzeczoznawcę majątkowego.
4. Zadaniem Wójta jest wynegocjowanie ceny
nieruchomości, uwzględniając możliwości finansowe
Gminy.
§ 5.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
Rogowo mogą być przedmiotem zbycia, jeżeli jest to
ekonomicznie uzasadnione i nie mogą być
wykorzystane na cele publiczne realizowane przez
gminę w ramach jej zadań własnych.
2. Sprzedaż
nieruchomości
lub
oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
następuje w drodze przetargu lub w drodze
bezprzetargowej z zachowaniem zasad i warunków
określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
oraz innych ustawach, a także po uzyskaniu opinii
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Rogowo.
3. Nieruchomości
mogą
być
przedmiotem
darowizny z zachowaniem zasady przekazania jej na cel
publiczny określony w ustawie o gospodarce
nieruchomościami oraz innych ustawach.
§ 6. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze
przetargu
nieruchomości
przeznaczone
pod
budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej albo innych celów
publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez
podmioty, dla których są to cele statutowe i których
dochody przeznacza się w całości na działalność
statutową, pod warunkiem, że o nabycie nieruchomości
ubiega się jeden podmiot.
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§ 7. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu
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2. Koszty umów, w oparciu o które następuje
obciążenie nieruchomości Gminy ponoszą podmioty, na
rzecz których obciążenie następuje.

§ 8. Określa się warunki i stawki bonifikaty od
ceny
równej
wartości
lokalu
mieszkalnego
sprzedawanego najemcy jako odrębny przedmiot
własności, w wysokości:
1) 50% - w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy;
2) 60% - w przypadku sprzedaży równocześnie
wszystkich lokali mieszkalnych w budynku na rzecz
ich najemców.
§ 9.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
Rogowo mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony z zachowaniem warunków określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, w przepisach Kodeksu cywilnego
i
innych
przepisach
prawnych
regulujących
gospodarowanie nieruchomościami.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wydzierżawienie lub
wynajęcie nieruchomości następuje w drodze przetargu,
stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207,
poz. 2108).
3. Zezwala się na wydzierżawienie lub wynajęcie
nieruchomości
w
drodze
bezprzetargowej
w następujących przypadkach:
a) po
przeprowadzeniu
dwóch
nieskutecznych
przetargów;
b) wydzierżawienia nieruchomości, do której brak
dojazdu – wówczas dzierżawcą można ustalić
właściciela
przyległej
nieruchomości,
pod
warunkiem, że tylko jedna osoba ubiega się o jej
wydzierżawienie;
c) wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości na
rzecz dotychczasowych dzierżawców lub najemców
w stosunku do powierzchni objętych wcześniejszymi
umowami, jeśli przez cały okres trwania poprzedniej
umowy wywiązywali się z warunków określonych
w umowie.
4. Stawki czynszu z tytuły dzierżawy lub najmu
ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
5. Zawierając umowy dzierżawy lub najmu
nieruchomości, Wójt zapewnia ochronę interesów
Gminy poprzez zadbanie o stosowne zapisy w umowie
dzierżawy i zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 10.1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
Rogowo mogą być obciążane w oparciu o przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o księgach
wieczystych i hipotece.
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§ 11. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Rogowie:
Nr IV/24/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie
określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości
gruntowych
oraz
ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy
lata;
Nr XXXI/169/98 z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali
mieszkalnych przez ich najemców;
Nr XXXI/170/98 z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości
sprzedawanych
jako
lokale
mieszkalne oraz wysokości oprocentowania przy
sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

§ 12. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/197/09 Rady
Gminy Rogowo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej
w Rogowie w użyczenie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rogowo.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Kawka
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.
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UCHWAŁA Nr V/34/2011
RADY MIASTA KOWAL
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze.
§ 3. W § 8 uchwały Nr XXIII/102/04 Rady Miasta
Kowal z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad i warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze skreśla się zapis:
„Należność za wykonaną usługę opiekuńczą wpłaca się
do kasy Urzędu Miejskiego w Kowalu do końca
następnego miesiąca” i zastępuje się treścią „Należność
za wykonaną usługę opiekuńczą wpłaca się na konto
bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do
końca następnego miesiąca.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50
ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 6 uchwały Nr XXIII/102/04 Rady Miasta
Kowal z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad i warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze w dotychczasowy
zapis w brzmieniu: „pełen koszt usługi opiekuńczej
świadczonej przez opiekunkę domową wynosi 9,00 zł
za godzinę” zastępuje się zapisem „pełen koszt usługi
opiekuńczej świadczonej przez opiekunkę domową
wynosi 12,74 zł za godzinę.

§ 4. Wykonanie
Burmistrzowi Miasta.

uchwały

powierza

się

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały Rady Miasta Kowala
Nr XXIII/102/04 nie ulegają zmianie.

§ 2. W § 6 uchwały Nr XXIII/102/04 Rady Miasta
Kowal z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad i warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze dodaje się punkt 1
w brzmieniu: Koszt, o którym mowa w § 6 będzie
waloryzowany ze skutkiem na 1 stycznia każdego roku
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez
Prezesa GUS począwszy od stycznia 2012 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawskiego-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Marek Giergielewicz
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UCHWAŁA Nr VII/124/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011.
Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 1 oraz art. 46
ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) 2, po
zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwala się, co następuje:
§ 1. W
uchwale
nr
VI/107/11
Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca
2011 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się
ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze

województwa kujawsko- pomorskiego pod
uprawy maku niskomorfinowego w roku 2011 na
399,25 hektarów.”
b) w ust. 2 po pkt 58 dodaje się pkt 59
w brzmieniu: „59) gmina Kruszwica 50 ha.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Dorota Jakuta
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
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Nr 216, poz. 1370 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106
poz. 675.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82,
poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753
i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962,
Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486.
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UCHWAŁA Nr VI/46/2011
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)1, art. 221 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240)2 oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127,
poz. 857)3 Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim
uchwala, co następuje:

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Majchrzak

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej
w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania
finansowego rozwoju sportu wprowadza się następujące
zmiany: § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dofinansowaniu podlegają wydatki beneficjenta na
realizację zadania w zakresie sportu poniesione
w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie
kosztów
organizowania
zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.”

1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
2. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726.
3. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2010 r. Nr 151, poz. 1014.
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UCHWAŁA Nr VI/49/2011
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności oraz
trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm)1 w związku
z art. 8, art.17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 5 i 6 oraz art. 96
ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.)2 Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala
się, co następuje:

§ 1.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są
jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobom
w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób,
a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
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§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, świadczone są przez pracowników Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę pielęgnacyjną
i higieniczną zalecaną przez lekarza oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
§ 4.1. Podstawę przyznania usług opiekuńczych
stanowi zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu
a w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych
zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę.
2. Przyznanie
usług
opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedza
wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustala się
sytuację rodzinną, materialną, stan zdrowia oraz rodzaj
i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
§ 5.1. Ustala się koszt jednej godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
w wysokości 11,47 zł.
2. Ustala się wysokość odpłatności za świadczone
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza wysokości określonej
w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy o pomocy społecznej.
§ 7. Decyzję o przyznaniu świadczenia usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz o wysokości odpłatności wydaje Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolskim lub inna osoba upoważniona
Zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika
socjalnego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim może
podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym
zwolnieniu z ponoszenia odpłatności na ściśle określony
czas za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w przypadku, gdy żądanie zwrotu
wydatków na udzielone świadczenie w całości lub
w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki
udzielonej pomocy.
§ 9.1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze ustalana jest miesięcznie na
podstawie kart pracy opiekunek i wpłacana jest przez
osobę korzystającą z pomocy lub jej opiekuna (na
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podstawie pisemnego upoważnienia osoby korzystającej
z usług) bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
Opiekunka zobowiązana jest przedłożyć kasowy dowód
wpłaty osobie korzystającej usług.
2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze stanowi iloczyn wysokości
odpłatności liczonej w procentach od ceny jednej
godziny usługi pomnożonej przez liczbę godzin
świadczonych usług w ciągu miesiąca.
3. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
należność podlega ściągnięciu przymusowemu w trybie
przepisów
o
postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji.
§ 10. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi
Janowca
Wielkopolskiego
i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu
Wielkopolskimi oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej.
§ 12. Traci moc: Uchwała Nr XIII/91/08 Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 22 lutego
2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od
odpłatności oraz trybu ich pobierania (Dz.Urz.
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Nr
56,
poz. 893).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i
ma
zastosowanie
od
pierwszego
dnia
miesiąca
następującego po tym terminie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Majchrzak
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane 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 oraz 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 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r.
Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 oraz Nr 125,
poz. 842.
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UCHWAŁA Nr VI/27/2011
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 10 maja 2011 r.
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art. 6
ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.)2, Rada
Gminy Uchwala, co następuje:

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

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) w granicach miasta:
a) za 1 pojemnik 110 l - 15,00 zł + VAT, tj. 16,20 zł
b) za 1 pojemnik 120 l - 16,00 zł + VAT, tj. 17,28 zł
c) za 1 pojemnik 1100 l - 102,00 zł + VAT, tj.
110,16 zł
2) w granicach gminy:
a) za 1 pojemnik 110 l - 26,50 zł + VAT, tj. 28,62 zł
b) za 1 pojemnik 120 l - 27,50 zł + VAT, tj. 29,70 zł
c) za 1 pojemnik 1100 l - 184,00 zł +VAT,
tj. 198,72 zł

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 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.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5,
poz. 13

§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gminy Górzno.

powierza

Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Świdziński

się
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UCHWAŁA Nr VI/28/2011
RADY GMINY GÓRZNO
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno.
Na podstawie art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.
zm.)1 po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brodnicy, Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy
Górzno z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Górzno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r.
Nr 176, poz. 2273) wprowadza się następujące zmiany:
1. W Uchwale Nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy
Górzno z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Górzno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2010 r.
Nr 176, poz. 2273) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „minimalna ilość
pojemników do gromadzenia odpadów wynosi:

a) dla budynków jednorodzinnych – nie mniej niż
jeden pojemnik,
b) dla budynków wielorodzinnych do 10 lokali –
nie mniej niż jeden pojemnik na każde dwa
mieszkania,
c) dla
szkół
przedszkoli,
obiektów
administracyjnych – pojemniki o łącznej
pojemności nie mniejszej niż 3 litry na osobę,
d) dla punktów małej gastronomii nie mniej niż
jeden pojemnik,
e) dla
targowisk,
imprez
sportowych,
rekreacyjnych,
kulturalnych
i
innych
zgromadzeń nie mniej niż jeden pojemnik na
każde 500 osób uczestniczących w imprezie,
f) na parkingach, przystankach i zajazdach
powinien znajdować się co najmniej 1 kosz
uliczny”.
2) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3 w szczególnych przypadkach dopuszcza się
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negocjowanie częstotliwości
komunalnych”.
§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Gminy.

uchwały

obioru
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1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.
Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753
i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 Nr 5,
poz. 13

odpadów

powierza

Poz. 1149,1150

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Witold Świdziński
1149
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UCHWAŁA Nr VI/40/2011
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na
terenie gminy Płużnica.
Na podstawie art. 5 a w związku z art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r.,
Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U.
z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153,
poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U.
z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181,
poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U.
z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180,
poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U.
z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40,
poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz § 2
Statutu Gminy Płużnica uchwalonego uchwałą
nr VII/66/03 z dnia 4 września 2003 r.
(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. Nr 145 poz. 1960) uchwala się
co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami
całej gminy w sprawie podziału sołectwa Ostrowo na
dwa odrębne sołectwa Orłowo i Ostrowo.
§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji,
o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Karwan
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UCHWAŁA Nr VII/42/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy.
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,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475)
uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale, grunty,
budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
przez
podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenie
gminy miasta Chełmży.
2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku
utworzenia nowych miejsc pracy.
§ 2.1. W odniesieniu do podatników prowadzących
działaność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno - prawną i sposób finansowania
zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane
przy zachowaniu warunków Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz.U. L. Nr 379, poz. 5).
2. Podatnik,
przy
zachowaniu
wszystkich
przesłanek określonych w niniejszej uchwale, może
uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy
brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis,

otrzymanej przez niego w bieżącym roku
kalendarzowym, tj. w tym, w którym podatnik złożył
wniosek o udzielenie pomocy oraz w dwóch
poprzedzających latach, nie przekracza kwoty
stanowiącej
równowartość
200.000
euro,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W sektorze transportu drogowego całkowita
wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu
podmiotowi gospodarczemu w okresie trzech kolejnych
lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej
pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
równowartość 100.000 euro.
4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana
w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap
określony w ust. 2 lub ust. 3, zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie
przysługuje podatnikowi, nawet w odniesieniu do
części, która nie przekracza tego pułapu.
§ 3.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1
przysługuje:
1) na okres 1 roku jeżeli:
a) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy w przypadku mikroprzedsiębiorcy,
b) utworzono co najmniej 4 nowe miejsca pracy w przypadku małego przedsiębiorcy,
c) utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy w przypadku średniego przedsięborcy,
d) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy w przypadku innego niż mikro, małego
i średniego przedsiębiorcy;
2) na okres 2 lat - jeżeli liczba utworzonych nowych
miejsc pracy jest wyższa niż 30 bez względu na
wielkość przedsiębiorcy;
3) na okres 3 lat - jeżeli liczba utworzonych nowych
miejsc pracy jest wyższa niż 40 bez względu na
wielkość przedsiębiorcy.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości
przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów,
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o których mowa w ust. 3, przez podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od
kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.
3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników
należy rozumieć koszty wynagrodzeń brutto oraz
obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem,
poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc
otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.
4. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty
należnego podatku od nieruchomości. W przypadku
nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku
kalendarzowego, zwolnienie przysługuje do wysokości
należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie
do ilości miesięcy z danego roku podatkowego,
odpowiadającym okresowi zwolnienia.
§ 4. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
utworzono nowe miejsca pracy na zasadach określonych
w § 3.
§ 5.1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia,
o którym mowa w § 1, po łącznym spełnieniu
przesłanek:
1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych
miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem
osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy;
2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego
podatnika w odniesieniu do średniego zatrudnienia
z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
o zwolnienie z podatku od nieruchomości,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy, a w przypadku
prowadzących działalność w okresie krótszym niż
12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w stosunku
do średniego zatrudnienia z okresu działalności
podatnika;
3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie
przez okres co najmniej 3 lat od dnia, w którym
zwolnienie przysługuje;
4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną
zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
5) złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do nieruchomości objętej zwolnieniem oraz innych
dokumentów, o które wystąpi organ udzielający
pomocy, w celu uwiarygodnienia prawa do
zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie
pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę na
terenie gminy miasta Chełmży.
3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego
podatnika, w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu
o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych
w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego
dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla
których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego,
dzielony przez ilość dni w miesiącu.
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§ 6.1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie
z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do
złożenia:
1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy - wniosku
zawierającego
podstawowe
informacje
o przedsiębiorcy, według wzoru określonego
w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) po utworzeniu nowych miejsc pracy - oświadczenia
o spełnieniu warunków do zwolnienia, według
wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy;
4) pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia
pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53,
poz. 311).
2. Podatnik zobowiązany jest do przedkładania, na
żądanie organu udzialającego pomocy, dodatkowych
informacji, niezbędnych dla oceny pomocy oraz
prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
3. Podatnik otrzymujący pomoc de minimis
zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią
związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej
udzielenia.
§ 7.1. Podatnik
korzystający ze
zwolnienia
w ramach uchwały zobowiązany jest do:
1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego
roku, przez okres 3 lat od dnia uzyskania
zwolnienia:
a) udokumentowanej informacji o wielkości
poniesionych kosztów na nowo utworzone
miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 3,
b) informacji
dotyczącej
zatrudnienia,
potwierdzonej
uwierzytelnionymi
drukami
deklaracji ZUS-DRA, ZUS-ZUA, ZUS-RCA,
ZUS-RNA,
c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu
zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,
d) innych dokumentów i informacji na żądanie
organu podatkowego;
2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de
minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres
objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie
14 dni od otrzymania pomocy;
3) pisemnego powiadamiania o utracie prawa do
zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania
okoliczności powodujących taką utratę;
4) powiadamiania o możliwości przekroczenia granic
dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie
objętym zwolnieniem;
5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż
de minimis na koszty zatrudnienia, o których mowa
w § 3 ust. 3;
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6) imiennej listy pracowników zatrudnionych na nowo
utworzonych miejscach pracy według stanu na
koniec danego roku.
2. Przy zachowaniu
wszystkich przesłanek
wynikających z niniejszej uchwały, organ udzielający
pomocy
wydaje
przedsiębiorcy
zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania
organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki
do zwolnienia.

§ 13. Burmistrz Miasta Chełmży ma prawo kontroli
spełnienia przez podatnika prawa do zwolnienia.

§ 8.1. W przypadku utraty uprawnienia do
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić
o tym pisemnie Burmistrza Miasta Chełmży w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących
utratę prawa do zwolnienia.
2. Utrata nabytego prawa do zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1, następuje od pierwszego dnia miesiąca
po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratę tego prawa, w przypadku:
1) niedopełnienia obowiązku złożenia zaświadczeń,
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3;
2) niespełnienia przesłanek określonych w § 5 ust. 1
pkt 2, 3, 5;
3) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
4) przekroczenia progu pomocy de minimis, tj. 100.000
lub 200.000 euro.
3. Utrata prawa do zwolnienia za cały okres
korzystania ze zwolnienia następuje w przypadku
wprowadzenia w błąd organu udzielającego pomocy, co
do spełniania prawa do zastosowania zwolnienia.
4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku,
w stosunku do którego nienależnie korzystał ze
zwolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje
do 31 grudnia 2013 r.

§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, może być
przyznane najwyżej jeden raz.
§ 10. Zwolnienia z podatku od nieruchomości
w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje
się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiazań wobe
gminy miasta Chełmży.
§ 11. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie dotyczy
podmiotów powstałych w wyniku przekształceń
prawnych lub majątkowych dotyczących tych
podmiotów, przy czym przez każde przekształcenie
majątkowe należy rozumieć każde przekształcenie
dotyczące istniejącego przedsiębiorcy bez zmiany
podmiotu, przedmiotu lub rozmiaru jego działalności.
§ 12. Prawo do zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w § 1, nie obejmuje
nieruchomości zajętych na:
1) punkty stacji paliw;
2) działalność bankową;
3) działalność instytucji finansowych;
4) działalność handlową detaliczną;
5) działalność handlową hurtową.

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chełmży
do składania Radzie Miejskiej Chełmży w terminie do
30 marca corocznego sprawozdania o skutkach
finansowych zwolnień udzielonych na podstawie
niniejszej uchwały.
§ 15. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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UCHWAŁA Nr VII/44/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 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) w związku z art. 68
ust. 1 pkt 3, 8, 9 i ust. 1b, art. 73 ust. 3 oraz art. 209a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323) uchwala się, co
następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/33/07 Rady Miejskiej
Chełmży z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie określenia
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.
z 2007 r. Nr 29, poz. 424 i Nr 121, poz. 1804 oraz
z 2008 r. Nr 148 poz. 2266) wprowadza się następujące
zmiany:
1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Nabywanie
nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu
nieruchomości oraz lokali mieszkalnych do
mieszkaniowego zasobu gminy.”;
2) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Burmistrz może
bez zgody Rady nabywać na własność albo
w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowe do gminnego zasobu nieruchomości
oraz lokale mieszkalne do mieszkaniowego
zasobu gminy jedynie w przypadku, gdy jest to
niezbędne do realizacji celów publicznych.”,
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Nabycie
nieruchomości oraz lokali
mieszkalnych
niezbędnych dla realizacji celów publicznych
przez gminę może być dokonane tylko w ramach
środków przewidzianych na te cele w uchwale
budżetowej.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Nabycie
nieruchomości oraz lokali mieszkalnych należy
poprzedzić rokowaniami przeprowadzonymi
pomiędzy Burmistrzem, a właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
mającymi na celu ustalenie warunków nabycia,
w tym także ceny nieruchomości oraz lokalu
mieszkalnego.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Podstawą do
rokowań przy nabywaniu nieruchomości oraz
lokali mieszkalnych, mających na celu również
ustalenie ceny nabycia nieruchomości jest opinia
szacunkowa wykonana przez rzeczoznawcę
majątkowego.”;
3) po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu: „8. Wyraża się
zgodę na stosowanie przez Burmistrza Miasta
bonifikat:
1) w wysokości do 95% od ceny nieruchomości i od
pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego
gruntu
przy
sprzedaży
nieruchomości
gruntowych
stanowiących
własność Gminy, sprzedawanych w drodze
bezprzetargowej
na
rzecz
wspólnot
mieszkaniowych, jako grunt niezbędny do
poprawienia
warunków
zagospodarowania

Poz. 1152,1153

nieruchomości przyległych, zabudowanych
budynkami
wielorodzinnymi
w
celu
umożliwienia
właściwego
funkcjonowania
istniejących wspólnot mieszkaniowych, jeżeli nie
mogą być one zagospodarowane jako odrębne
nieruchomości;
2) w wysokości do 95% od ceny sprzedaży
nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości
spółdzielniom mieszkaniowym w związku
z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub
z przeniesieniem własności lokali lub domów
jednorodzinnych;
3) w wysokości do 95% od ceny sprzedaży
nieruchomości przy sprzedaży organizacjom
zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na
ogrody działkowe.”.
§ 2. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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UCHWAŁA Nr VII/45/11
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta
Chełmży.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 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) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720
i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152,
poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5,
poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta
Chełmży, na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury
technicznej
nie
związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego
na cel, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały ustala się
następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, ciągów pieszo- jezdnych 2,00 zł;
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jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;
jezdni od 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;
jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł;
drogi o nawierzchni gruntowej i żużlowej:
do 50% szerokości pasa drogowego – 2,00 zł,
powyżej 50% szerokości pasa drogowego – 4,00 zł;
pozostałych elementów pasa drogowego nie
wymienionych w pkt 1-5 – 1,00 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż
24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.

Poz. 1153,1154

2. Stawki opłat wymienione w ust.1 pkt 2 ulegają
podwyższeniu o 50% przy umieszczaniu reklam
dwustronnych.

2)
3)
4)
5)
a)
b)
6)

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na cel, o którym
mowa w § 1 pkt 4 uchwały ustala się następujące stawki
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:
1) składowanie materiałów, ustawienie rusztowań oraz
urządzeń związanych z budową lub remontem
budynku – 0,40 zł;
2) umieszczanie elementów budynków - 0,10 zł;
3) tymczasowe ogródki gastronomiczne, handlowe
i usługowe – 0,30 zł;
4) ekspozycje i promocje towaru - 0,20 zł.

§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, na cel o którym
mowa w § 1 pkt 2 uchwały, ustala się roczne stawki
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi,
zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) sieci
i
przyłącza
kanalizacji
sanitarnej
i wodociągowej – 5,00 zł;
2) inne sieci i przyłącza oraz pozostałe rodzaje
urządzeń – 40,00 zł.
2. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/129/04 Rady
Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie miasta Chełmży
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 17 września 2004 r.
Nr 99 poz. 1702).
§ 7. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 4.1. Za zajęcie powierzchni pasa drogowego na
cel, o którym mowa w § 1 pkt 3 uchwały, ustala się
następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy obiektu budowlanego – 1,00 zł;
2) za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty
za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości:
a) w pasie drogowym ulic: Sikorskiego, Rynek,
Chełmińskiej – 3,00 zł,
b) w pasie drogowym pozostałych ulic – 1,50 zł.

powierza

się

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski
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UCHWAŁA Nr IX/46/2011
RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 19 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
i miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz.U.
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128,
poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.u. Z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada
Miejska Uchwala, co następuje
§ 1. W uchwale nr XL/284/2010 Rady Miejskiej
w Janikowie w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji
Mieszkaniowej (Dz.Urz.Woj.Kuj.-pom. Nr 148
poz. 1843) w rozdziale VI Tryb rozpatrywania
i załatwiania wniosków o najem lokali i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej w § 8 ust. 1 skreśla się pkt. 6
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się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Jaszcz
1154
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UCHWAŁA Nr VII/42/2011
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 20 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Osięciny.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)1

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

§ 1. W załącznikach od nr 1 do nr 31 uchwały
Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 lipca
2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Gminy Osięciny wprowadza się następujące zmiany:
1) § 18, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w formie
uchwały. Wybory muszą odbyć się w terminie do
6 miesięcy po upływie kadencji organów sołectwa”.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk
1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055;
Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Nr 175,
poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337;
Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA Nr VII/53/11
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia 26 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/101/08 Rady Gminy
Gostycyn z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości
gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nr 43 poz. 656 z dnia 17 marca
2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Dla nieruchomości
lub lokali zbywanych w drodze bezprzetargowej:
1) Wójt może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej
przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości
do 60% w przypadku sprzedaży wszystkich
lokali mieszkalnych najemcom w budynkach
wielorodzinnych
2) Bonifikata może być udzielona do wysokości
50% w przypadku indywidualnego nabycia przez
najemcę lokalu
3) Na wniosek nabywcy cena sprzedaży lokalu
mieszkalnego może być rozłożona na raty
roczne, nie dłużej niż na 10 lat. Pierwsza rata
w wysokości 20% ceny sprzedaży po

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 133

– 7647 –

uwzględnieniu bonifikaty, podlega zapłacie nie
później niż w dniu zawarcia aktu notarialnego,
a raty następne wraz z oprocentowaniem płatne
są w terminie do dnia 31 marca każdego roku
z góry. Rozłożona na raty nie spłacona część
ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski, liczonej na dzień 1 stycznia roku
następnego. Wierzytelność gminy z tytułu nie
spłaconej
części
ceny
lokalu
wraz
z nieruchomością lub udziałem we własności
nieruchomości
podlega
zabezpieczeniu
hipotecznemu”.

Poz. 1156,1157

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Gostycyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Bonna
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UCHWAŁA Nr 74/11
RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej i podziału nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 1
oraz art. 98 a i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) 2 uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
powstałej w wyniku jej podziału w wysokości 30%
różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed
podziałem a wartością, jaką nieruchomość ma po
podziale.
§ 2. Ustala się stawkę procentową opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury
technicznej w wysokości 30% różnicy wartości jaką
nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury
technicznej,
a
wartością
jaką
nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Świecia.

uchwały

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
1157

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r., Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz 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 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675
2. Zmiana wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010 r.
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197,
poz. 1307, Nr 200, poz. 1323
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1158

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842 oraz
z 2011 r. Nr 81, poz. 440) ogłasza się rejestr placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnoopiekuńczych funkcjonujących na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego stanowiący załącznik nr 1 oraz
załącznik nr 2 do obwieszczenia.
z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniew Ostrowski
Wicewojewoda
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ANEKS Nr 2/2011
STAROSTY BYDGOSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
do porozumienia zawartego dnia 30 listopada 2010 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a powiatem bydgoskim na
powierzenie prowadzenia przez miasto Bydgoszcz zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego.
§ 3. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez
zmian.

Miasto
Bydgoszcz
na
prawach
powiatu
reprezentowane przez: Pana Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Powiat Bydgoski ziemski reprezentowany przez: Pana Wojciecha
Porzycha - Starostę Bydgoskiego Pana Zbigniewa
Łuczaka - Wicestarostę Bydgoskiego zwane dalej
Stronami, zgodnie postanawiają:

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących
egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla: Prezydenta
Miasta Bydgoszczy i Starosty Bydgoskiego oraz jeden
egzemplarz dla Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

§ 1. § 4 Porozumienia otrzymuje brzmienie:
„Koszty związane z wykonywaniem zadań określonych
w § 1 Porozumienia pokrywane będą z dotacji
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i środków
własnych Powiatu Bydgoskiego”.

§ 5. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Starosta
Wojciech Porzych

§ 2. Punktowi 1 § 5 Porozumienia nadać
następujące brzmienie: „Środki finansowe na realizację
powierzonych zadań są zagwarantowane w budżecie
Powiatu Bydgoskiego z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 139 100,00 zł. (słownie: sto
trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) oraz
środków własnych Powiatu Bydgoskiego w wysokości
30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100).

Prezydent Miasta
Rafał Bruski

Wicestarosta
Zbigniew Łuczak
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INFORMACJA Nr 1
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SOLEC KUJAWSKI
z dnia 28 marca 2011 r.
zastawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy Solec Kujawski.
Stosownie do art. 4a (Dz.U.2005 r. Nr.31, poz. 266)
Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
przesyłam w załączeniu, zastawienie danych
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
położonego na obszarze Gminy Solec Kujawski.
Z up. Burmistrza
Barbara Grzona-Górna
Sekretarz MiG
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załącznik
do informacje nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 28 marca 2011 r.

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak
instalacji centralanego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)**stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyzszych stawek w przypadku większej liczby stawek
1160
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INFORMACJA
STAROSTY TUCHOLSKEGO
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Lubiewo i Tuchola.
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2010 r. nr 193, poz. 1287) informuje się, co następuje:
W związku z upływem terminu wyłożenia do
wglądu
zainteresowanych
osób
i
jednostek
organizacyjnych
projektu
operatu
opisowokartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali
dla obrębów ewidencyjnych gmin Lubiewo i Tuchola,
projekt ten stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
1161

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Starosta Tucholski
Dorota Gromowska
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w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
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Urzędu Wojewódzkiego
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Wydawca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Redakcja i skład: Wydział Nadzoru i Kontroli – Redakcja Dziennika Urzędowego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 523497277, e-mail: dziennik@bydgoszcz.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Biuro Gospodarcze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 523497211, e-mail: dziennik.druk@bydgoszcz.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Biurze Gospodarczym Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

ISSN 1508-4752

Cena brutto 6,84 zł (w tym 8% VAT)

