
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: 

 

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  

 

„Uchwała Nr XXXIV/283/10 

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 

z dnia 29 października 2010 r. 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

§ 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. 

 

§ 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, 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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  

„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.” 

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Ewa Mes 

 

 


