DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 694

Kraków, dnia 17 grudnia 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
5895
5896
5897
5898

5899

–
–
–
–

–

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

46973

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

46974

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od
podatki od nieruchomości

46977

Rady Miasta Bochnia z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Miasta Bochnia na 2011 rok

46979

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

46979

5900

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie opłaty targowej

46982

5901

–

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

46982

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

46983

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie warunków
i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy
Chełmek

47001

Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23.09.2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

47002

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

47003

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień

47007

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok
2011

47008

Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości.

47009

Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

47009

Rady Gminy Jodłownik z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

47010

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

47011

5902
5903

5904

5905
5906
5907

5908
5909
5910

5911

–
–

–

–
–
–

–
–
–

–

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
5912
5913

5914

5915

5916

5917

5918

5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927

5928

5929
5930
5931

–
–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

– 46972 –

Poz. 5895

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

47012

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

47015

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru
i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa.

47016

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na
2011 rok.

47017

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

47018

Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

47019

Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów
sołectw w Gminie Raba Wyżna.

47020

Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: wysokości
stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.

47020

Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia
zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2011 roku.

47021

Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

47022

Rady Gminy Raciechowice z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2011 roku.

47025

Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości

47026

Rady Gminy Babice z dnia 10 grudnia 2010 r. W sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice

47026

Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Budzów

47029

Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów

47029

Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie poboru inkasa
należności pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego,
określenia inkasentów.

47030

Rady Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wysokości
dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej ustalania i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia .

47030

Wójta Gminy w Budzowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
stawek podatku od środków transportowych

47031

Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kozłów

47033

Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2011

47034

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
5932
5933
5934
5935

5936

–
–
–
–

–

– 46973 –

Poz. 5895

Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

47034

Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

47034

Rady Gminy Kozłów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek
opłaty targowej

47035

Rady Gminy Wieprz z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wzorów
formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

47035

Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

47047

5895
5895

UCHWAŁA NR XLIX/444/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, zm. Nr 96 poz.620) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz. 755) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się obowiązujące na terenie Gminy Miasta Bochnia roczne stawki podatku od nieruchomości na
2011 rok w następującej wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,54 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,32 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,15 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,44 zł
b) zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,39 zł
5895

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,27 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od
1 m2 powierzchni użytkowej 2,09 zł
3. Od innych, nie wymienionych w ust. 2 budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego budynków lub
ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) garaży 4,22 zł
b) szop, stodół, stajni itp. 3,22 zł
c) pozostałych budynków lub ich części innych niż
wymienione pod lit. a i b 5,22 zł
4. Od budowli 2,0% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 46974 –

Poz. 5896

5896
5896

UCHWAŁA NR XLIX/445/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm. Nr 96 poz.620) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55
poz. 755) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Od przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą nie mniej niż 12 ton i więcej, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

1.
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/445/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2011 roku (od pojazdów
określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7 ustawy)
L.p.

1
1.1

1.2

1.3

2.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC)pojazdu samochodowego
2
Samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie
- wyposażonego w katalizator spalin,
- nie wyposażonych w katalizator spalin,
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 do 9 ton włącznie
-wyposażonego w katalizator spalin,
-nie wyposażonych w katalizator spalin,
Samochodu ciężarowego o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
-wyposażonego w katalizator spalin,
-nie wyposażonych w katalizator spalin,
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od
3,5 ton i poniżej 12 ton
-wyposażonego w katalizator spalin,
-nie wyposażonych w katalizator spalin,

Stawki podatku na terenie Gminy
Miasta Bochnia od 1 pojazdu
na 2011 r.
3
633,00
704,00
1.101,00
1.174,00
1.230,00
1.408,00

1.525,00
1.642,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
3.

– 46975 –

Przyczepy i naczepy
- o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniej niż 30 miejsc
-wyposażonego w katalizator spalin,
-nie wyposażonych w katalizator spalin
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30
miejsc
-wyposażonego w katalizator spalin,
-nie wyposażonych w katalizator spalin

4.1

4.2

Poz. 5896

855,00
956,00
976,00

1.653,00
1.687,00
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/445/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2011 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy)
L.p. Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Stawki podatku na terenie Gminy Miasta Bochnia
od 1 pojazdu na 2011 rok
Zawieszenie osi pneumatyczna
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4

2
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.208,00
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.243,00
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.265,00
nie mniej niż 15 ton i więcej
1.289,00
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
1.289,00
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
1.525,00
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1.761,00
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
1.993,00
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.229,00
nie mniej niż 25 ton i więcej
2.464,00
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
2.345,00
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
2.405,00
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
2.464,00
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
2.521,00
nie mniej niż 31 ton i więcej
2.581,00

1.230,00
1.265,00
1.289,00
1.411,00
1.407,00
1.642,00
1.876,00
2.111,00
2.345,00
2.581,00
2.405,00
2.464,00
2.521,00
2.754,00
2.754,00
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 46976 –

Poz. 5896
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/445/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Bochnia w 2011 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy)
L.p.

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik siodłowy
+ przyczepa
2
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik siodłowy + przyczepa
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
31 ton o do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach
i więcej i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
nie mniej niz 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton i więcej

Stawki podatku na terenie
Gminy Miasta Bochnia od 1 pojazdu na 2011 rok
Zawieszenie osi pneumaInne systemy
tyczna i uznane za równozawieszenia osi
ważne
3
4

1.525,00
1.642,00
1.761,00
1.870,00
1.876,00

1.585,00
1.701,00
1.820,00
2.130,00
2.185,00

2.052,00
2.057,00
2.229,00

2.064,00
2.069,00
2.754,00

Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Najbarowski
Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIX/445/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 października 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Bochni w 2011 roku
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy)
L.p.

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów; naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

1

2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach
nie mniej niz 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
38 ton i powyżej 38 ton
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i więcej i DMC
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
38 ton i powyżej 38 ton

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3

Stawki podatku na terenie Gminy Miasta Bochnia
od 1 pojazdu na 2011 rok
Zawieszenie osi pneumatyczInne systemy
na i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4
821,00
878,00
924,00
937,00

878,00
937,00
990,00
997,00

997,00
1.054,00
1.173,00
1.177,00
1.320,00

1.054,00
1.113,00
1.483,00
1.485,00
1.954,00

1.407,00
1.409,00
1.525,00

1.525,00
1.540,00
1.642,00

Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Najbarowski
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Poz. 5897
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UCHWAŁA NR XLIX/446/2010
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości
Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
przez placówki kultury, kultury fizycznej i sportu,
2) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
placówek oświatowych - w zakresie przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności
w zakresie obrony przeciwpożarowej,
4) budynki w których wykonano remont elewacji
zewnętrznej ściany frontowej w uzgodnieniu z Architektem Miasta usytuowane w centrum miasta

Bochnia, uwidocznione w ewidencji gruntów
w w obrębie Nr 6. Granice obszaru objętego zwolnieniem zamykają się wzdłuż ul. Orackiej, ul. Świetokrzyskiej, ul. Matejki, ul. Kazimierza Wielkiego, ul.
Kościuszki, ul. Kraszewskiego, ul. Kowalskiej, ul.
Niecałej do ul. Orackiej, oznaczonego w załączniku
graficznym do niniejszej uchwały - kolorem czarnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powirza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
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Poz. 5897
Załącznik
do Uchwały Nr XLIX/446/10
Rady Miasta Bochnia
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIX/448/2010
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Miasta Bochnia na 2011 rok
Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Miasta Bochnia na 2011 rok do kwoty 34,10 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku.
2. Uchwała ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Najbarowski
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UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z 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 późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.), Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Chełmek:
1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 523,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 916,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 134,00 zł
2) 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;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton - 1 025,00 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wy-

łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 447,00 zł;
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 691,00 zł
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc 1 482,00 zł
8) od pojazdów wymienionych w Załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały, posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO według stawek określonych w tym
załączniku.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXIX/275/2009 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Poz. 5899
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik nr 2
do uchwały nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Poz. 5899
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik nr 4
do uchwały nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy
sprzedaży:
1) z samochodu osobowego – 15,00 zł
2) z innych samochodów, przyczep, naczep – 25,00 zł
3) obnośnej np. z ręki, kosza, wiadra: kwiatów, warzyw,
owoców leśnych i innych produktów spożywczych,
drobnych wyrobów chałupniczych i rzeczy używanych
– 5,00 zł
4) z jednej ławy – 9,00 zł
5) na wyznaczonych miejscach za każdy rozpoczęty 1 m2
– 3,00 zł
6) okolicznościowej artykułów różnych (odpusty) za
każdy rozpoczęty 1 m2 – 10 zł.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej określona
w ust. 1 pkt 5) i 6) nie może przekroczyć górnej granicy
stawki, określonej w art. 19 pkt 1) lit. a) ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych,
obowiązującej
w danych roku podatkowym.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.

3. Osoba upoważniona do inkasa pobierając opłatę targową zobowiązana jest wydać wpłacającemu
urzędowy dowód wpłaty na wartość pobranej kwoty
z naniesioną datą wystawienia.
§ 3. 1. Pobór opłaty targowej powierza się Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Chełmku
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym
mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości
25 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzi ją, za okresy tygodniowe, w każdy poniedziałek danego miesiąca, przy czym jeżeli termin wpłaty przypada
na dzień ustawowo wolny od pracy, inkasent zobowiązany jest dokonać wpłaty w pierwszy dzień roboczy
przypadający po tym dniu, na rachunek Urzędu Miejskiego w Chełmku.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/108/07 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

2. Całkowita kwota należnej opłaty targowej jest
uiszczana w dniu i miejscu dokonania sprzedaży gotówką do rąk osoby upoważnionej do inkasa.
5900
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UCHWAŁA NR III/8/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Chełmek:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,97 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,80 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.

Poz. 5901,5902

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/190/2008 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny stanowiący Załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/276/2009 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka
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Poz. 5902
Załącznik nr 3
do uchwały nr III/9/2010
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu na obszarze Gminy Chełmek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. art.
27 ust. 2 i ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) określa
się warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy
o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
§ 1. 1. Uchwała określa cel publiczny z zakresu
sportu w odniesieniu do realizacji zadania własnego
przewidzianego w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (zwanej dalej ustawą o sporcie),
polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania
realizacji zadania własnego, określonego w art. 27 ust. 1
ustawy o sporcie poczynając od 2011 r.
§ 2. 1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie
własne Gminy Chełmek.
2. Zadanie własne, o którym mowa w § 2 ust. 1,
jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych
dla klubów sportowych na zasadach i trybie określonym
w przedmiotowej uchwale.
3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu
zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej.
§ 3. Jako cel publiczny w rozumieniu niniejszej
uchwały należy rozumieć:
- poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
- osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
- poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego
mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji
i aktywnego stylu życia;
- umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Chełmek.
§ 4. 1. Kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Chełmek, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
mogą otrzymywać dotację celową.
2. Dotacja o której mowa w § 4 ust. 1 jest przyznawana w oparciu o procedury wynikające z ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania
dotacji celowych.
§ 5. Warunki otrzymania dotacji:
1. Dotacja, o której mowa w § 4 ust. 1 ma służyć
realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 3
przedmiotowej uchwały i może być przeznaczona
w szczególności na:

- realizację programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych
dla celów szkolenia sportowego
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- przygotowanie i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych,
– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania
sportu przez członków klubu sportowego, który
otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej dla działalności sportowej
prowadzonej przez ten klub.
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy
klubu sportowego,
- transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych
nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim
zrzeszone,
- opłat z tytułu kosztów obsługi bankowej konta klubu
sportowego,
- kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację
zadania przed zawarciem umowy o udzielenie
dotacji,
- zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych,
oraz kosztów obsługi zadłużenia.
3. Kwota dofinansowania może być przyznana do
wysokości 95 % planowanych kosztów realizacji zadania.
4. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy
Chełmek dotacje na więcej niż jedno zadanie pod warunkiem, że każde zadanie objęte jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
5. Jedno zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzielaną na warunkach i w trybie
niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu
Gminy Chełmek na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 6. Tryb udzielania dotacji:
1. Wniosek na realizację zadania na warunkach i w
trybie niniejszej uchwały powinien zawierać m.in.
- nazwę zadania,
- termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę uczestników,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
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- wskazanie rachunku bankowego, na który mają być
przekazane środki z gminy,
- wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania
wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie,
2. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny wnioskodawcy i umocowanie
osób go reprezentujących (nie starszy niż
3 miesiące od daty wydania - na dzień złożenia
wniosku),
- statut organizacji lub inny dokument określający
przedmiot działalności wnioskodawcy,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok lub za okres
działalności.
3. Ostatecznej decyzji o wyborze i wielkości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Chełmka. Decyzja
Burmistrza Chełmka jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

Poz. 5903,5904

5. W terminie nie dłuższym niż 14 dni, od daty
wpłynięcia wniosku do Urzędu Miejskiego w Chełmku
Burmistrz poinformuje wnioskodawcę o przyznaniu lub
odrzuceniu wniosku.
6. Wnioski zawierające braki formalne, do czasu
ich uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
7. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie
umowy. Umowa dopuszcza dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu do
20 % istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności
aneksowania umowy. Warunki kontroli zadania i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie.
8. Dotacja będzie wypłaca w transzach, co każdorazowo określi umowa pomiędzy gminą a klubem sportowym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa
od wnioskowanej. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23.09.2010 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
Na podstawie art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
i 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIX/376/2010 r. Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2010 Rady
Miejskiej w Chełmku z dnia 23.09.2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. W Uchwale Nr XLVIII/360/2010 r. Rady Miejskiej
w Chełmku z dnia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicja5904

tywy lokalnej zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego”.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XLVIII/360/2010 r.
Rady Miejskiej w Chełmku z dnia z dnia 23 września
2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Chełmka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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UCHWAŁA NR III/8/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
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; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225,
poz. 1461), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

lokalnych (M. P. z 2010r Nr 55, poz. 755), Obwieszczenie
Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. (M. P. z 2010r Nr 75, poz. 950)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca z 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 17
poz. 95) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wartości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Dobczyce:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton:

kolumna Nr 1
Nie posiadający normy EURO
695,00zł
751,00zł
1055,00zł

kolumna Nr 2
Posiadający normy EURO
535,00zł
535,00zł
789,00zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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;
3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
kolumna Nr 1
Nie posiadający normy EURO
1 747,00zł

kolumna Nr 2
Posiadający normy EURO
1 303,00zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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):
kolumna Nr 1
Nie posiadający normy EURO
583,00zł

kolumna Nr 2
Posiadający normy EURO
433,00zł

________
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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6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem
kierowcy)
- mniej niż 30 miejsc
- równej lub wyższej niż 30 miejsc

kolumna Nr 1
Nie posiadający normy EURO

kolumna Nr 2
Posiadający normy EURO

1 501,00zł
1 651,00zł

1 130,00zł
1 242,00zł

§ 2. Dla środków transportowych wymienionych
w pkt. 1, 3, 5, 7 które posiadają dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin
„EURO” ustala się stawki roczne podatku określone
w kolumnie Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/378/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 listopada 2009r w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 1
do uchwały nr III/8/10
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 2
do uchwały nr III/8/10
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik nr 3
do uchwały nr III/8/10
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
5905
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
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, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675) art. 5 ust. 1, 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, zm. Dz. U. Nr 96,
poz. 620, Dz. U. Nr 225, poz. 1461), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych1) (M. P. z 2010r Nr 55, poz. 755) oraz art. 4

________
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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ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 17 poz. 95) Rada
Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,78 zł
b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł
c) pozostałych:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,40 zł
- pozostałych od 1m2 powierzchni 0,31 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej 21,00 zł
c) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł
e) pozostałych budynków
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 6,67 zł
- budynków letniskowych oraz budynków znajdujących się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, których powierzchnia zabudowy prze-
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kracza normę powierzchni ustaloną w przepisach
Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej 7,06 zł
- garaży wolnostojących od 1m2 powierzchni użytkowej 5,64 zł
- innych, nie wymienionych wyżej od 1m2 powierzchni użytkowej 6,67 zł
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części nie związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub leśnego,
a wykorzystywane na cele rolnicze (magazyny pasz,
płodów rolnych, stodoły, pomieszczenia na hodowlę
drobiu i chów zwierząt) z wyłączeniem garaży,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte na:
biblioteki, kluby, świetlice finansowane bądź dofinansowane z budżetu Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/377/09 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania,
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2011
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, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r 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)

w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r (M. P. Nr 76, poz. 960) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r. określoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010r (M.P. Nr 76, poz. 960) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r. z kwoty
37,64zł za 1 dt. do kwoty 34,10 zł za 1 dt.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR II/16/10
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia 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 / Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm. / oraz art. 4, ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych / tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 17 poz. 95/ Rada Gminy w Jodłowniku uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jodłownik :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0.60 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3.50 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0.13 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0.45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 14.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 6.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
4.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3.50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) letniskowych – 6.50 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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady
Gminy w Jodłowniku z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
na 2010 rok.
§ 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR II/17/10
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm./ oraz art. 4, ust. 1 i art. 13 pkt 2. ustawy

z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95/ - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala co
następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle, grunty zajęte na:
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a) działalność oświatową,
b) boiska sportowe,
c) biblioteki,
d) świetlice,
e) kluby kulturalno – oświatowe - działalność administracyjna.
2) budynki, budowle, grunty zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej z wyjątkiem nieruchomości lub ich
części wynajmowanych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
3) budynki, budowle, grunty zajęte na prowadzenie
działalności
w zakresie
ochrony
mienia
i bezpieczeństwa publicznego,
4) budynki inwentarskie, obory, stodoły z wyjątkiem ich
części wynajmowanych na prowadzenie działalności
gospodarczej,
5) budynki i budowle służące celom zaopatrzenia
w wodę i odprowadzeniu ścieków oraz rurociągi
i przewody sieci rozdzielczej z tym związane,
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6) budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych,
7) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
drogi.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/223/09 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 listopada 2009r w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR II/18/10
RADY GMINY JODŁOWNIK
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24
ust. 1 oraz ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123
poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.
886), oraz art. 4, ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)Rada Gminy Jodłownik
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Do cen określonych w taryfach, o których mowa w § 1, doliczany będzie podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłownik.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/225/09 Rady Gminy
w Jodłowniku z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Jodłownik taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
Załącznik
do uchwały nr II/18/10
Rady Gminy Jodłownik
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I. Ceny za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków
WYSZCZEGÓLNIENIE
Woda
dla wszystkich odbiorców

CENY NETTO
NA 2011 ROK (zł/m3)
2,70
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Ścieki
a) taryfowa grupa I
gospodarstwa domowe oraz podmioty, które prowadzą wyłącznie działalność zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności do:
- Rolnictwo, Łowiectwo i Leśnictwo (PKD A),
- Nauka (PKD K.73.1, PKD K.73.2),
- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
(PKD L),
- Edukacja (PKD M),
- Ochrona zdrowia i opieka społeczna (PKD N),
- Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna
- indywidualna (PKD 0.91 , PKD 0.92, PKD 0.93),
- Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (PKD P),
- Organizacje i zespoły eksterytorialne (PKD Q)
b) taryfowa grupa II
pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie I

2,70
2,70

2,70

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Chlipała
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UCHWAŁA NR 8/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek 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 /Dz. U. z 2001 r. Nr.142
poz. 1591 zm: 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 i Nr.146 poz.1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52 poz. 420
i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40
poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 5 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)
/Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613 zm : Nr 96 poz. 620, Nr 215
poz. 1674 , Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475/, art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U z 2010r Nr 17 poz. 95/, pkt 1 i 2
Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r / M.P. Nr 55 poz. 755 /
oraz po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy
w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pod drogami, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi wykorzystywane do celów dojazdowych przez osoby fizyczne – 0,01 zł od
1m2 powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od
1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 11,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) letniskowych – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 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.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 234/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
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nieruchomości /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 737/09
poz. 5652/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r.

Poz. 5911,5912

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń
we wszystkich jednostkach pomocniczych / sołectwach
Gminy/.

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

5911

5912
5912

UCHWAŁA NR 9/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm: 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 i Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 10 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1) /Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613 zm: Nr 96 poz.
620, Nr 215 poz. 1674, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226
poz. 1475/, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U z 2010 r
Nr 17 poz. 95/, pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów1)
z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r./
M.P. Nr 55 poz. 755 / Obwieszczenia Ministra Finansów1) z dnia 11października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku / M. P. Nr 75 poz.950 / oraz po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje :
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych w brzmieniu jak załącznik.
§ 2. Wpłaty podatku od środków transportowych
dokonać należy w kasie Urzędu Gminy w Łososinie
Dolnej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej Nr 63 8818 0009 2001 0000 0039 0001
w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego
i do dnia 15 września .
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 235/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
Nr 737/09 poz. 5653/.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich
jednostkach pomocniczych / sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
Załącznik
do uchwały nr 9/III/10
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Lp.
1.
1.1
1.2
1.3
2.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
/w tonach/ rodzaj zawieszenia
Samochody ciężarowe /art. 8 pkt 1 /
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton – poniżej 12 ton
Samochody ciężarowe / art.8 pkt 2/

Stawka określona przez
Radę Gminy w złotych
220
320
320

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
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dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 15 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
trzy osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
cztery osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

Poz. 5912

450
450
450
450
550
600
600
1300

800
800
850
850
850
850
950
1100
1100
1650
1100
1480

1000
1000
1050
1150
1150
1800
1800
2300

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
2.3.5

3.
3.1

4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.
5.1

6.
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3
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nie mniej niż 31 ton i więcej
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Ciągnik siodłowy lub balastowy /art.8 pkt.3/
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa / w tonach
Ciągnik siodłowy lub balastowy/ art.8 pkt.4/
dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
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1800
2500
550
Stawka określona przez
Radę Gminy w złotych

1000
1000
1100
1100
1200
1200
1550
1817
1325
1817
trzy osie

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Przyczepy i naczepy / art.8 pkt.5/
od 7 ton i poniżej 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/
przyczepa + pojazd silnikowy / w tonach/
Przyczepy i naczepy/ art.8 pkt.6/
jedna oś
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych

1350
1850
1350
1850
1750
2580
250
Stawki określone przez
Radę Gminy w złotych

260
260
280
350
440
580

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.
7.1
7.2
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Poz. ,5909,5910,5911,5912,5913
dwie osie

nie mniej niż 12 tony i mniej niż 28 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
trzy osie
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
inny system zawieszenia osi jezdnych
Autobusy / liczba miejsc do siedzenia / art.8 pkt.7/
mniej niż 30
równa lub wyższa niż 30 miejsc

220
320
630
870
870
1310
870
1310
1170
1730

690
960
690
960
884
1300
380
750
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

5912

5913
5913

UCHWAŁA NR 10/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm: 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 i Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180

poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420
i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40
poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U z 2010 r. Nr 95 poz. 613 zm: Nr 96
poz. 620, Nr 215 poz. 1674, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226
poz. 1475/, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U z 2010 r.
Nr 17 poz. 95/, pkt 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Finan-

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694
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sów1) z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011r /M.P. Nr 55 poz. 755/ oraz po zasięgnięciu opinii
komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje :
§ 1. Ustala się stawkę opłaty targowej pobieraną
od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie
Gminy Łososina Dolna w wysokości :
1) za prowadzenie działalności handlowej na powierzchni nie przekraczającej 2 m2 – 10 zł dziennie,
2) za prowadzenie działalności handlowej na powierzchni powyżej 2 m2 dodatkowo za każdy metr2 5 zł
dziennie, przy czym stawka nie może przekroczyć
699,27 zł dziennie.
§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z chwilą wystawienia towaru na sprzedaż
w danym dniu na targowisku.
2. Osoby, od których należna jest opłata targowa ,
zobowiązane są do jej uiszczenia z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Wojciecha Gródka zam. Tęgoborze 175.

Poz. 5913,5914

3. Na pobraną opłatę targową inkasent wydaje
pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1) /
Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1233, z późniejszymi zmianami/ .
4. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pobranej
kwoty opłaty targowej niezwłocznie po dokonaniu inkasa do kasy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej .
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranej kwoty.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna .
§ 5. Traci moc uchwała Nr 236/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
określenia zasad ustalania , poboru i terminów płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr. 737/09 poz. 5654/.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2011 roku .
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich
jednostkach pomocniczych / sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

5913

5914
5914

UCHWAŁA NR 11/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej , określenia zasad ustalania , poboru i terminów
płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm: 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 i Nr 146 poz. 1055, z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 17 ust. 1 i 5
i art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 zm: Nr 96 poz. 620, Nr 215
poz. 1674, Nr 225 poz. 1461 i Nr 226 poz. 1475/, art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych /Dz. U z 2010 r. Nr 17 poz. 95/ pkt 4
lit. b Obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r / M.P. Nr 55

poz. 755 /uchwały Nr 157/ XXI / 08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie
ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę
miejscową / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 834/08
poz. 6165/ oraz po zasięgnięciu opinii komisji Rady
Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną
od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach : Tabaszowa, Tęgoborze,
Witowice Dolne i Znamirowice w wysokości 1,00 zł za
każdy dzień pobytu.
§ 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą
przybycia do miejscowości objętej opłatą za cały czas
pobytu z góry.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej
w drodze inkasa.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 47017 –

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się
kierowników ośrodków wczasowych , hoteli , pól namiotowych i gospodarstw agroturystycznych tj. w:
1) / Ośrodku Wczasowym YACHT CLUB PTTK Beskid”
w Znamirowicach – Pan Mieczysław Mliczek
2) Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „NAD ZATOKĄ” w Znamirowicach - Pan Rafał Koział,
3) Ośrodku Wczasowym NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Mechanicznych Tarnów w Znamirowicach –
Pan Henryk Łabędź,
4) Ośrodku Wczasowym Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej Nowy Sącz w Znamirowicach –
Pan Stanisław Morawski,
5) Hotelu „Litwiński „ w Tęgoborzy – Pan Stanisław
Miłkowski,
6) Polu Namiotowym w Tabaszowej-Witkówce – Pan
Stanisław Oleksy,
7) Polu Namiotowym w Znamirowicach – Pani Janina
Surdziel.
3. Na pobraną opłatę miejscową inkasenci wydają
pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości1)
/Dz. U z 2009r Nr 152 poz. 1233 z późniejszymi zmianami/.

Poz. 5914,5915

w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
5. Z tytułu terminowego wpłacania opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie dla inkasentów za
inkaso w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna .
§ 5. Traci moc uchwała Nr 237/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminów
płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej
w drodze inkasa / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 750/09
poz. 5753/.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich
jednostkach pomocniczych / sołectwach Gminy/.

4. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej
opłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łososinie
Dolnej Nr 63 8818 0009 2001 0000 0039 0001 lub do kasy
Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej raz na miesiąc

Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR 12/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr.142
poz.1591 zm: 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 i Nr.146 poz.1055 , z 2007r Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52 poz. 420
i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146 , Nr 40
poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006 roku
Nr.136 poz.969 , Nr.191 poz.1412, Nr 245 poz. 1775,
Nr 249 poz. 1825, z 2007r Nr 109 poz. 747, z 2008r Nr 116
poz. 730 , Nr 237 poz. 1655 , z 2009r Nr 56 poz. 458
i z 2010r Nr 226 poz. 1475/ ,art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /
Dz. U. z 2010r Nr 17 poz. 95/ oraz po zasięgnięciu opinii
komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r . ogłoszonego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” /M.P. Nr. 76 poz. 960/ z kwoty 37, 64 zł
za 1 kwintal do kwoty 28, 00 zł za 1 kwintal.
2. Obniżona do kwoty 28, 00 zł za 1 kwintal średnia
cena skupu żyta stanowi podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Łososina Dolna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łososina Dolna.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego w 2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Łososina Dolna i tablicach ogłoszeń
we wszystkich jednostkach pomocniczych /sołectwach
Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR 13/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie Dolnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 , 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 zm: 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 i Nr.146 poz.1055 , z 2007r Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 6 ust. 1 ust. 2
i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) / Dz. U z 2005r
Nr 236 poz. 2008 zm : z 2006r Nr 144 poz. 1042, z 2008r
Nr 223 poz. 1464, z 2009r Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666,
Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664 i z 2010r Nr 47 poz. 278/
art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000
roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych / Dz. U z 2010r Nr17 poz.95/ oraz
po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy w Łososinie
Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje :
§ 1. Określa górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez
Gminny Komunalny Zakład Budżetowy w Łososinie
Dolnej w zakresie odbierania odpadów komunalnych :
1) od każdego gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez stałych mieszkańców gromadzącego odpady komunalne w kontenerach lub w workach PCV
w wysokości 60,00 zł rocznie brutto / 55,56zł + 8%
VAT kwota obejmuje limit : 12 worków na odpady
niesegregowane , po 5 worków na odpady segregowane szkło i plastik i 2 worki na odpady segregowane - papier/,
2) od każdego gospodarstwa domowego w którym
zameldowane są max. 2 osoby zamieszkiwanego
przez pozostałych mieszkańców /wczasowiczów/ posiadających dacze lub domki letniskowe gromadzącego odpady komunalne w kontenerach lub w workach w wysokości 35,00 zł brutto za sezon / 32,41zl+
8% VAT/ kwota obejmuje limt : 7 worków na odpady
niesegregowane , po 2 worki na odpady segregowane
szkło i plastik i 1 worek na odpady segregowane - papier/,
3) od każdego gospodarstwa domowego gromadzącego odpady komunalne w workach PCV powyżej limitu
określonego w pkt. 1 i 2 :
a) niesegregowane w wysokości 5,00 zł brutto/worek
/ 4,63 zł+ 8% VAT/,
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b) segregowane /szkło, plastik i papier/ w wysokości
1,00 zł brutto/worek / 0,93zł+ 8% VAT/ / stawka obniżona/,
4) od każdego gospodarstwa domowego z terenu Gminy Łososina Dolna gromadzącego odpady komunalne:
a) w pojemnikach120 l w wysokości 15 zł brutto
/13,89 +8% VAT
b) kontenerach 1,1 m3 /indywidualne zlecenia / w wysokości 89,10 zł brutto /82,50 +8% VAT/
5) od każdej jednostki organizacyjnejGminy gromadzącej odpady komunalne w :
a) workach PCV w wysokości 8,10 zł brutto /7,50 +8%
VAT/ / stawka obniżona/,
b) kontenerach w wysokości 89,10 zł brutto za m3
/82,50 +8% VAT/
6) od każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą oraz od mieszkańców spoza terenu
Gminy gromadzącego odpady komunalne w :
a) workach PCV w wysokości 16,20 zł brutto/worek
/15,00 +8% VAT/ / stawka obniżona/,
b) kontenerach w wysokości 108,00 zł brutto za m3
/100,00 +8% VAT / stawka obniżona/,
c) pojemnikach 120 l w wysokości 21,60 zł brutto/pojemnik /20,00 +8% VAT/.
§ 2. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywać się będzie
na podstawie pisemnej umowy na odbiór i utylizację
odpadów komunalnych stałych zawartej pomiędzy
Gminnym Komunalnym Zakładem Budżetowym w Łososinie Dolnej a odbiorcą usług.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Łososina Dolna .
§ 4. Traci moc uchwała Nr 160/XXI/08 Rady Gminy
w Łososinie Dolnej z dnia 21 listopada 2008 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez Gminny Komunalny Zakład Budżetowy
w Łososinie Dolnej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych / Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 830/08
poz. 6108, zm : Nr 786/09 poz. 6223/.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i tablicach ogłoszeń we wszystkich
jednostkach pomocniczych / sołectwach Gminy/.
Przewodniczący Rady
Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR 14/III/10
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001 r. Nr.142 poz.1591 zm: 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 i Nr.146 poz.1055 , z 2007r Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 , z 2008r
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009r Nr 52
poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 i z 2010r Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675/, art. 24 ust. 1, ust. 5 i 10
ustawy z dnia7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 1) /
Lp.
1.

Dz. U z 2006r Nr 123 poz. 858 zm : z 2007r Nr 147
poz. 1033, z 2009r Nr 18 poz. 97 i z 2010r Nr 47 poz. 278/
rozporządzenia Ministra Budownictwa1) z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków / Dz. U Nr 127 poz. 886/ art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /
Dz. U z 2010r Nr17 poz.95/ oraz po zasięgnięciu opinii
komisji Rady Gminy w Łososinie Dolnej,
Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości :

Wyszczególnienie
Cena za 1 m3 dostarczanej wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w miejscowości Żbikowice
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w miejscowości Żbikowice

2.

Cena za 1 m3 dostarczanej wody z gminnego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla pozostałych odbiorców
Stawka opłaty abonamentowej na miesiąc na odbiorcę korzystającego
z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla pozostałych
odbiorców
Stawka opłaty za przyłączenie do gminnego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla pozostałych odbiorców
Cena za 1 m 3 ścieków wprowadzanych przez osoby fizyczne do urządzeń
kanalizacyjnych w miejscowościach Łososina Dolna i Tęgoborze eksploatowanych przez GKZB w Łososinie Dolnej
Cena za1 m 3 ścieków wprowadzanych przez pozostałych do urządzeń
kanalizacyjnych w miejscowościach Łososina Dolna i Tęgoborze
eksploatowanych przez GZKB w Łososinie Dolnej

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Wartość
2,50 zł brutto
/2.32 zł + 8%VAT/
2.000 ,00zł brutto
/1.626,02 zł+ 23% VAT/
2,50 zł brutto
/2.32zł + 8% VAT/
5,04 zł brutto
/ 4,67zł + 8%VAT/
2.000 ,00zł brutto
/1.626,02 zł+ 23% VAT
2,50 zł brutto
/2.32 zł + 8%VAT/[
5,07 złbrutto
/4,69 zł + 8% VAT/

Cena za 1 m3 ścieków dostarczanych z terenu Gminy Łososina Dolna
wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie ścieków w Łososinie Dolnej i w
Tęgoborzy eksploatowane przez GKZB w Łososinie Dolnej

2,50 zł brutto
/2.32 zł + 8%VAT/

Cena za 1 m 3 ścieków dostarczanych przez gminne jednostki organizacyjne
do kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy i Łososinie Dolnej
Cena za 1 m 3 ścieków dostarczanych spoza terenu Gminy Łososina
Dolna wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie ścieków w Łososinie Dolnej
i w Tęgoborzy eksploatowane przez GKZB w Łososinie Dolnej

4,16 złbrutto
/3,85 zł + 8% VAT/
8,64 zł brutto
/8,00 zł + 8% VAT/

Stawka opłaty za przyłączenie do gminnego urządzenia zbiorowego odprowadzania ścieków

1.000,00 zł brutto
/813,01 zł + 23% VAT/

§ 2. Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011roku.
Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy
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UCHWAŁA NR II/8/2010
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 3 grudnia 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw w Gminie Raba Wyżna.
Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. l ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co
następuje :
§ 1. Uchwala się przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Gminy Raba Wyżna, których przedmiotem są projekty statutów wszystkich sołectw Gminy.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w ciągu
miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
poprzez :
1) udostępnienie mieszkańcom treści projektów statutów w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej, w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej
Gminy,
2) przyjmowanie przez radnych, sołtysów i rady sołeckie
zgłaszanych osobiście lub pisemnie uwag, opinii
i wniosków mieszkańców,
3) pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców do biura Rady Gminy w Rabie Wyżnej lub sekretariatu Urzędu Gminy.

§ 3. 1. Niezwłocznie po upływie okresu konsultacji
określonego w § 1, wszystkie opinie, uwagi i wnioski
mieszkańców przekazuje się Radzie Gminy Raba Wyżna.
2. Rada Gminy dokona analizy wyników konsultacji, a następnie opracuje projekty uchwał w sprawach
statutów sołectw wraz z informacją o wnioskach, uwagach i opiniach uwzględnionych i nieuwzględnionych
w projektach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raba Wyżna.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej oraz
jednostek pomocniczych Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna
mgr inż. Krzysztof Stachura

5918

5919
5919

UCHWAŁA NR II / 7 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze
zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz.
U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm. ) oraz art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

(Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011r. / M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55,
poz. 755 / - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od nieruchomości:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych

0,79zł
od 1 m2
powierzchni
4,15zł
od 1 ha
powierzchni
0,40 zł
od 1 m2
powierzchni
0,52 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
c) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
A) budynków letniskowych
B) garaży wolnostojących stanowiących własność osób fizycznych

3) od budowli

19,57 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
9,82zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
4,27 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
7,06 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
7,06zł
od 1 m2
7,06 zł
od 1 m2
powierzchni użytkowej
2%
wartości określonej
na podstawie art.4
ust. 1pkt.3 i ust. 3-7

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX / 191 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie:
wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
5919

5920
5920

UCHWAŁA NR II / 8 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. / oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm. / - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie
działalności rolniczej (magazyny pasz płodów rolnych,
stodoły, pomieszczenia na hodowlę drobiu i chów
zwierząt), położone na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych, przeznaczone na potrzeby danego
gospodarstwa domowego, z wyłączeniem związanych
z działalnością gospodarczą i pomieszczeń przeznaczonych na garaże,
5920

2) grunty, budowle oraz budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
3) budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne
zajęte na potrzeby czytelni, udzielanie świadczeń pomocy społecznej, pomocy socjalnej i rehabilitacyjnej,
z wyjątkiem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
§ 3. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając
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UCHWAŁA NR II / 9 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
art. 10 w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t. jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, ze zm),
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
11.10.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. z dn.

25.10.2010r. Nr 75, poz. 950) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych
stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki wynoszą:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

216,00 zł
220,00 zł
779,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton z tym, że
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia określa się następujące
stawki:
A) dla pojazdu posiadającego dwie osie o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 i mniej niż 13 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 13 i mniej niż 14 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) od 14 i mniej niż 15 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2 inne systemy zawieszenia osi jezdnych
d) 15 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

940,00 zł
940,00 zł
940,00 zł
940,00 zł
940,00 zł
940,00 zł
940,00 zł
1354,00 zł

B) dla pojazdu posiadającego trzy osie o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
e) od 12 i mniej niż 17 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
f) od 17 i mniej niż 19 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
g) od 19 i mniej niż 21 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
H od 21 i mniej niż 23 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1892,00 zł
1892,00 zł
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i) od 23 i mniej niż 25 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
j) 25 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Poz. 5921

1892,00 zł
1892,00 zł
1892,00 zł
1892,00 zł

C) dla pojazdu posiadającego cztery i więcej osi o dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju zawieszenia:
k) od 12 i mniej niż 25 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
l) od 25 i mniej niż 27 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
m) od 27 i mniej niż 29 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
n) od 29 i mniej niż 31 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
o) 31 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne.
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1892,00 zł
1892,00 zł
2476,00 zł
2476,00 zł
2476,00 zł
2476,00 zł
2476,00 zł
2652,00 zł
2476,00 zł
2652,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tonu do 12 ton stawka wynosi - 1428,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach ) równej lub
wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawka wynosi:
A) dla pojazdu posiadającego dwie osie o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 i mniej niż 18 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 18 i mniej 25 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) od 25 i mniej niż 31 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
d) 31 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1428,00 zł
1529,00 zł
2094,00 zł
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B) dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
e) od 12 do 40 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
f) 40 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1428,00 zł
1863,00 zł
1863,00 zł
2709,00zł

5. Od przyczepy lub 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
stawka wynosi – 497,00 zł.
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka wynosi:
A) dla pojazdu posiadającego jedną oś i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
a) od 12 i mniej niż 18 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
b) od 18 i mniej niż 25 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
c) 25 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

497,00 zł
497,00 zł
497,00 zł
497,00 zł
497,00 zł
608,00 zł

B) dla pojazdu posiadającego dwie osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
d) od 12 i mniej niż 28 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
e) od 28 i mniej niż 33 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
f) od 33 i mniej niż 38 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
g) 38 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

497,00 zł
497,00 zł
664,00 zł
919,00 zł
919,00 zł
1398,00 zł
1243,00 zł
1839,00 zł

C) dla pojazdu posiadającego trzy osie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
h) od 12 i mniej niż 38 ton
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych
i) 38 ton i więcej
1) oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych

732,00zł
1020,00 zł
1020,00 zł
1385,00 zł
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7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia stawka wynosi:
a) mniejszej niż 30 miejsc
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1514,00 zł
1514,00 zł

§ 2. Stawki określone w §1 pkt. 1, 3, 5, 7 stosuje się
dla wszystkich pojazdów bez względu na rok produkcji,
nacisk na siodło ciągnika oraz rodzaj środka transportowego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX / 193 / 2009 Gminy
Raciechowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice
Józef Zając

5921

5922
5922

UCHWAŁA NR II / 10 / 2010
RADY GMINY RACIECHOWICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2011 roku.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.
jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19,
pkt 1, lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2006

roku Nr121, poz. 844 ze zm. ) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następującą wysokość dziennych
stawek opłaty targowej:

1. Z ręki i koszy
2. Ze stoisk i płacht
3. Z wozów konnych i przyczep
4. Z aut osobowych
5. Z mikrobusów
6. Z aut ciężarowych
7. Ze straganów odpustowych poniżej 2 m2
8. Ze straganów odpustowych powyżej 2 m2

-

2,00 zł
20,00 zł/m2
7,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł
7,00 zł
16,00 zł

§ 2. Opłatę targową pobiera:
a) inkasent Urzędu Gminy

-

Pani Janina Hojoł

§ 3. 1. Opłata targowa płatna jest gotówką do rąk
upoważnionego inkasenta, który na potwierdzenie przyjętej wpłaty wydaje pokwitowanie.

§ 6. Traci moc Uchwała XXX / 194 / 2009 Rady
Gminy Raciechowice z dnia 29.10.2009r. roku w sprawie
ustalenia stawek i poboru opłaty targowej w 2010 roku.

2. Pokwitowaniem wniesionej opłaty targowej są
kwity opłaty targowej wydane przez Urząd Gminy Raciechowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2011r.

§ 4. Szczegółowe zasady inkasa i rozliczeń opłaty
targowej określa odrębna umowa zawarta z inkasentem.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Raciechowice.
5922

Przewodniczący Rady
Gminy Raciechowice
Józef Zając
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5923
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UCHWAŁA NR II/3/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 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 późn. zm.), 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 z późn. zm. )
Rada Gminy Babice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że podatek ten wynosi rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 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 – 0,12 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 19,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 5,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 3,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,90 zł od
1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) obejmujących sieci wodno – kanalizacyjne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców gminy Babice- 0,5%.
b) pozostałych – 2%, wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/306/2009 Rady
Gminy Babice z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Babice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Gminy Babice
Wiesław Domin
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UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY GMINY BABICE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
W sprawie: Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice
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 póź. zm.); Art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U . z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy Babice uchwala co następuje
§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Babice:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 625,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 852,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 966,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
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a) dwie osie
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1.023,00
1.023,00
1.305,00
1.305,00

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.248,00
1.248,00
1.533,00
1.533,00

b) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1.589,00
1.589,00
1.589,00
2.044,00
2.044,00
2.044,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.817,00
1.817,00
1.817,00
2.271,00
2.271,00
2.271,00

c) cztery osie i więcej
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
748,00
758,00
1.183,00
1.878,00
1.878,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
748,00
1.183,00
1.878,00
2.784,00
2.784,00

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 568,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od ilości osi:
a) dwie osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
1.135,00
1.362,00
1.589,00
1.589,00

Inne systemy zawieszenia
osi
jezdnych
1.362,00
1.589,00
1.817,00
2.044,00
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b) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
40

Stawka podatku (w złotych)

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

40

1.362,00
1.929,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.987,00
2.724,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 227,00 zł
6) od naczepy lub przyczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi:
a) jedna oś
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
18
25

Stawka podatku (w złotych)

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

18
25

341,00
454,00
454,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
454,00
681,00
681,00

b) dwie osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w
tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
28
33
38

Stawka podatku (w złotych)

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

28
33
38

681,00
681,00
1.023,00
1.362,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.023,00
1.023,00
1.362,00
1.817,00

c) trzy osie
Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

12
38

Stawka podatku (w złotych)

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

38

1.023,00
1.023,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.362,00
1.362,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 681,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.362,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe przeznaczone do ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Babice.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/307/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Babice
Wiesław Domin
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UCHWAŁA NR XXXII/332/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
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. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami /
art. 5 ust. 1 i2 ,art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2010 r.
Dz. U. 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. Nr 55, poz. 755/ oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62
poz. 718 / z późniejszymi zmianami
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Stawki podatku od nieruchomości za 1 m
2 powierzchni użytkowej wynoszą rocznie :
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,60 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 14.00 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,40 zł
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł
5) od garaży wolnostojących poza budynkiem mieszkalnym - 6,10 zł
6) od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych lub trwale związanych z tymi budynkami - 0,60 zł
7) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,10 zł

2. Stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza lub leśna - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach .
3. Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie :
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m 2 - 0,60 zł
2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne ,retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 4,15 zł
3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za
1 m2 – 0,19 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/246/2009 Rady
Gminy w Budzowie z dnia 13 listopada 2009 r.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
przez rozplakatowanie w sołectwach na terenie gminy
i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r .
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXXII/333/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów
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. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U.

Nr 95 poz. 613 z 2010/ oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718/
z późniejszymi zmianami
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:
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§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości poza
zwolnieniami ustawowymi:
Budynki mieszkalne , mieszkania w budynkach
nie mieszkalnych z wyjątkiem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą i mieszkań w budynkach rekreacyjno – wypoczynkowych ,zamieszkałych czasowo .
1) Zwalnia się grunty i budynki związane z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków.
2) Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane
na cele ochrony przeciwpożarowej , prowadzenie działalności kulturalnej , sportowej i opieki zdrowotnej,
pod warunkiem że nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza w przypadku gdy w części bu-
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dynku lub gruntu prowadzona jest działalność gospodarcza , to tej części budynki lub gruntu zwolnienie nie
dotyczy
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/247/2009 z dnia
13 listopada 2009 r., Rady Gminy w Budzowie .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXXII/334/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie poboru inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie zobowiązania pieniężnego,
określenia inkasentów.
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 późniejszymi zmianami ,oraz art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U.
Nr 95 poz. 613 z 2010 /
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje :
§ 1. 1.Zarządza się pobór podatków : od nieruchomości , rolnego i leśnego płaconych przez osoby fizyczne w drodze inkasa we wszystkich sołectwach na terenie
Gminy Budzów .
§ 2. 1. Jako inkasentów poszczególnych sołectw
wyznacza się :
1) dla Sołectwa Budzów - Pani Franciszka Pakuła zam.
Budzów
2) dla Sołectwa Bieńkówka - Pani Anna Szczepaniak
zam. Bieńkówka
3) dla Sołectwa Jachówka - Pan Władyslaw Najdek zam.
Jachówka
4) dla Sołectwa Palcza - Pan Robert Hankus zam. Palcza
5) dla Sołectwa Baczyn - Pan Adam liszka zam. Baczyn
6) dla Sołectwa Zachełmna - Pan Marek Grabowski zam.
Zachełmna

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się
w formie ryczałtu :
1) dla inkasentów sołectwa Bieńkówki i Budzowa ryczałt
miesięczny wynosi - 720.00 zł brutto
2) dla inkasentów sołectwa Baczyn , Jachówka , Palcza ,
Zachełmna – ryczałt miesięczny wynosi - 550.00 zł
brutto
3) Zobowiązuje się w/w inkasentów do rozliczania się
z poboru podatku w terminie10 dni po terminie
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
wpłata podatku powinna nastąpić .
Inkasenci ponoszą pełną osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie do
kasy urzędu gminy.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/254/2009 z dnia
13 listopada 2009 r. Rady Gminy w Budzowie .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR XXXII/335/2010
RADY GMINY W BUDZOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej ustalania
i poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia .
Na podstawie a art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./z późniejszymi zmianami oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U.
Nr 95 poz. 613 z 2010 r./ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 w sprawie wysokości górnych
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granic stawek kwotowych w podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. /M.P. Nr 55 poz.755 /
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje
§ 1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaży na
terenie Gminy Budzów .
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej wynosi
33 .00 zł
§ 3.
1) Wyznacza się do poboru opłaty targowej na terenie
gminy Budzów Pana Mieczysława Piaseckiego – pracownika Urzędu Gminy bez dodatkowego wynagrodzenia ..
2) Opłata targowa płatna jest w gotówce inkasentowi
w dniu dokonywania sprzedaży przez podmioty określone w 1 uchwały .

Poz. 5928,5929

3) Zobowiązuje się inkasenta pobierającego opłatę wydać urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę
i rozliczenia się z pobranej opłaty targowej w kasie
urzędu gminy dwa razy w ciągu miesiąca tj. do dnia
15 i 30 każdego miesiąca .
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Budzów .
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/252/2009Rady Gminy
w Budzowie z dnia 13 listopada 2009 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak

5928

5929
5929

UCHWAŁA NR XXXII/337/2010
WÓJTA GMINY W BUDZOWIE
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. , o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach /tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613/ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 r. /M.P Nr 55 ,poz. 755 / oraz

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
Powyżej 5,5t do 9 t włącznie
Powyżej 9 t poniżej 12 t

art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U.Nr 62 ,poz.718 z późn. zm./
Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:
Data produkcji
Do 31.12. 2000 r.
580
860
1350

Od 01.01.2001 r.
530
800
1250

2. Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż
2 osie
12t
15t
15t
18t i więcej
3 osie
12t
15t
15t
19t
19t
23t
23t
26t i więcej
4 osie
12t
25t
25t
29t
29t
31t i więcej

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

2100
2200

2200
2420

1980
2100
2110
2200

2100
2110
2200
2420

2160
2200
2420

2200
2420
3060
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 12 t
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Od 3,5 t do 7 t
Powyżej 7 t i poniżej 12 t

Data produkcji
Do 31.12.2000 Od 01.01.2001
530
400
660
610

b) równej lub wyższej niż 12 t
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż
2 osie
12t
13t
13t
31t
31t
i więcej
3 osie
12t
36t
36t
40t
40t
i więcej

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

1850
1980
2120

1980
2120
2200

1980
2120
2200

2200
2200
2850

4. Od przyczep lub naczep , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t -580,00 zł.
5. Od przyczep i naczep , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t.
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż
1 osie
12t
25t
25t
28t
28t
i powyżej
2 osie
12t
28t
28t
33t
33t
38t
38t
i więcej
3 osie
12t
36t
36t
i więcej

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równorzędne

Inny system Zawieszenia osi

610
670
730

670
790
870

670
810
1150
1550

940
1150
1700
2200

1450
1350

1740
2000

6. Od autobusów :
Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)
Z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

Data produkcji
Do 31.12. 2000 r
440
500

Od 01.01.2001 r
360
430

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/253/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. Rady Gminy w Budzowie
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w sołectwach na terenie gminy
i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Krystyna Szczepaniak
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UCHWAŁA NR III / 5 / 2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kozłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1
i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r (M.P. Nr 75 poz 950) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755)
Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kozłów:
1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu:
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 510 zł.
b) Powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie 680 zł.
c) Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 850 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyżej niż 12 ton:
a) Dwie osie1480 zł.
b) Trzy osie 1910 zł.
c) Cztery osie i więcej 2810 zł.
3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) Od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1070 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
DWIE OSIE
a) Nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton:
- oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1670 zł.
- Inny system zawieszenia 1670 zł.
b) Nie mniej niż 31 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1910 zł.
- Inny system zawieszenia 2190 zł.
TRZY OSIE
c) Nie mniej niż 12 ton do 31 ton włącznie:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1800 zł.
- Inny system zawieszenia1970 zł.
d) Powyżej 31 ton do mniej niż 40 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1950 zł.
- Inny system zawieszenia 2000 zł.
e) Nie mniej niż 40 ton:
5930

- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 2000 zł.
- Inny system zawieszenia 2240 zł.
5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) Od 7 ton i poniżej 12 ton 500 zł.
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
JEDNA OŚ
a) Nie mniej niż 12 ton od mniej niż 25 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 570 zł.
- Inny system zawieszenia 570 zł.
b) Nie mniej niż 25 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 600 zł.
- Inny system zawieszenia 680 zł.
DWIE OSIE
c) Nie mniej niż 12 ton do 23 ton włącznie:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 600 zł.
- Inny system zawieszenia 600 zł.
d) Powyżej 23 ton do mniej niż 28 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 650 zł.
- Inny system zawieszenia 650 zł.
e) nie mniej niż 28 to do mniej niż 33 tony:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 800 zł.
- Inny system zawieszenia 1050 zł.
f) Nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1100 zł.
- Inny system zawieszenia 1550 zł.
g) Nie mniej niż 38 ton:
- Oś jezdna z zawieszenie pneumatycznym 1400 zł.
- Inny system zawieszenia 1800zł.
TRZY OSIE
h) Nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 850 zł.
- Inny system zawieszenia 1150 zł.
i) Nie mniej niż 38 ton:
- Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 1180 zł.
- Inny system zawieszenia 1550 zł.
7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do
siedzenia
a) Mniej niż 30 miejsc 960 zł.
1) Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1000 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy używane do celów ochrony przeciwpożarowej
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Romanek
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UCHWAŁA NR III/6/2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2011
Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 6 ust.9 ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.
U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kozłów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się cenę drewna ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Kozłów w 2011 r.
w kwocie 154,65 złotych za 1 m3, (M. P. Nr 78 poz. 970).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Romanek

5931
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UCHWAŁA NR III / 7 / 2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.
P. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 36 zł
za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/66/2009 z dnia
1 grudnia 2009 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Romanek

5932
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UCHWAŁA NR III / 8 / 2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz 844 z późniejszymi zmianami) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia
2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr
55, poz 755) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Kozłów:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,08 zł od
1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 9,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
-4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - 0,60 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;

Poz. ,5931,5932,5933,5934,5935

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała XXXVIII/61/2009 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2011 roku.
Przewodniczący Rady Piotr Romanek

5933
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UCHWAŁA NR III / 9 / 2010
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 w związku z 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 późn. zm.) oraz art. 15 i art.19 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Kozłów
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się stawkę opłaty targowej za każdy
dzień dokonywania sprzedaży na 15,00 zł.
§ 2. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:
1) Panią Danutę Szczepanik pracownika Urzędu Gminy
Kozłów,
2) Panią Danutę Libera pracownika Urzędu Gminy Kozłów,

3) Panią Wiolettę Podsiadło pracownika Urzędu Gminy
Kozłów.
2. Pracownicy pobierają opłatę targową w ramach
swoich obowiązków służbowych. Z tego tytułu nie
otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/63/2009 Rady
Gminy Kozłów z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
określenia stawek opłaty targowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Piotr Romanek

5934
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UCHWAŁA NR XLVIII/316/10
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od osób fizycznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
rolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku
leśnego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/133/04 Rady Gminy
Wieprz z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku
leśnego oraz podatku od nieruchomości.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wieprz.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Stanisław Wysogląd

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/316/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/316/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/316/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 47043 –

Poz. 5935

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 47044 –

Poz. 5935

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Stanisław Wysogląd

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 694

– 47045 –

Poz. 5935
Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/316/10
Rady Gminy Wieprz
z dnia 4 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR II/8/2010
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póź zm.) Rada
Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wietrzychowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Magiera

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/246/2010 Rady
Gminy Wietrzychowice z dnia 9 listopada 2010 roku

Załącznik
do uchwały nr II/8/2010
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w § 2., w sprawie
poddanej konsultacji.
§ 4.
1) Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 ogłasza
Wójt Gminy Wietrzychowice.
2) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno
określać:
a) przedmiot konsultacji,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) zasięg terytorialny konsultacji.
3) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty

rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wietrzychowice oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Wietrzychowicach.
4) W zależności od potrzeb, ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.
§ 5.
1) Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem
co najmniej jednej z niżej podanych form:
a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych,
b) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
c) ankiet.
2) Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3) Forma bądź formy konsultacji, w zależności od jej
przedmiotu, zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.
4) W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii
nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.
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§ 6.
1) Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone
w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonego
przez Wójta Gminy Wietrzychowice pracownika Urzędu Gminy Wietrzychowice.
2) Wyznaczony przez Wójta Gminy Wietrzychowice
pracownika Urzędu Gminy Wietrzychowice, rozpatruje
ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska
w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Wietrzychowice.
3) W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji
mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

Poz. 5936

4) Wyniki konsultacji Wójt Gminy Wietrzychowice
przedstawia Radzie Gminy w załączeniu do projektów
aktów, o których mowa w § 1.
§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach
jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony
w Regulaminie.
§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów
Gminy Wietrzychowice.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Magiera
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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