DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 117

Kraków, dnia 15 marca 2011 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
900
901
902

–
–
–

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

5326

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

5327

Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

5328

UCHWAŁY RAD GMIN:
903
904
905
906

907

–
–
–
–

–

Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

5329

Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatków
od nieruchomości, rolnego i leśnego

5329

Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

5330

Rady Gminy w Drwini z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Drwinia z dnia 9 listopada 2010r. Nr XLVI/247/10 określającej
stawki podatku od nieruchomości

5349

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w drodze inkasa.

5349

ZARZĄDZENIA STAROSTY:
908

909

910

911

–

–

–

–

Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach.

5349

Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie.

5350

Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "
Smrek" w Zaskalu

5350

Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Rabce - Zdroju.

5350

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 117

– 5326 –

Poz. 900

900
900

UCHWAŁA NR 68/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

852

POMOC SPOŁECZNA
w tym:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdział
75019 - Rady powiatów, w dziale 801 – OŚWIATA
I WYCHOWANIE, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe, rozdział 80195 Pozostała działalność, w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2011:
Zwiększenia
w złotych
13 176

a) dochody bieżące, w tym:

Zmniejszenia
w złotych

13 176
13 176

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§2320)
Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Dział

Rozdział

750
75019

801
80120

80130

80195

WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady powiatów
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Szkoły zawodowe
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:

Zwiększenia
w złotych
3 000
3 000

Zmniejszenia
w złotych
3 000
3 000

3 000

3 000
3 000
3 000

3 000
8 085
1 648

8 085

1 648
1 648
1 648
6 437
6 437
6 437
6 437
8 085
8 085
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Poz. 900,901

(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

8 085
8 085
13 176
13 176
13 176
13 176

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal

900

901
901

UCHWAŁA NR 70/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
Dział
600

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014
- Drogi publiczne powiatowe:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:

b) dochody majątkowe, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

Zwiększenia
w złotych
630 310

Zmniejszenia
w złotych

630 310
630 310

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

600
60014

WYSZCZEGÓLNIENIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:

Zwiększenia
w złotych
1 950 000
1 950 000

I. wydatki bieżące, w tym:

1 319 690
1 319 690

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

II. wydatki majątkowe, w tym:
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zmniejszenia
w złotych
1 319 690
1 319 690

1 319 690
1 950 000
1 950 000
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§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Poz. 901,902,903

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal

901

902
902

UCHWAŁA NR 73/2011
ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia
05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257
pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2011 Nr III/26/2010 Rady Powiatu
Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Małop. z 2011r. Nr 70, poz. 548 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
Dział
700

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie
dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011
w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok
2011:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia
w złotych
168 656

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:

a) dochody bieżące, w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (§2110)

Zmniejszenia
w złotych

168 656
168 656

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2011:
Dział

Rozdział

700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Zwiększenia
w złotych
168 656
168 656

Zmniejszenia
w złotych

168 656
168 656
168 656

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Starosta: Józef Tomal

902
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Poz. 903,904

903
903

UCHWAŁA NR IV/28/11
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.
6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych. /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm/, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984
o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym. /Dz. U. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm./, art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa /Dz. U.
z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Rada Gminy w Bolesławiu uchwala, co następuje:

3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 6% sumy zainkasowanego podatku.

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Wyznacza się dla inkasentów termin rozliczania
pobranych podatków, w tym zwrotu kwitariuszy do 25
miesiąca, w którym upływa termin płatności rat podatków.
§ 3. Traci moc, uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy
w Bolesławiu z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

2. Inkasentów określa załącznik do uchwały
Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu:
Zbigniew Łata
Załącznik
do uchwały Nr IV/28/11
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
1. Inkasentami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ustanawia się następujące osoby:
1) Sołectwo Bolesław - Dybała Andrzej
2) Sołectwo Kanna - Zabek Krystyna,
3) Sołectwo Kuzie - Łata Alicja
4) Sołectwo Pawłów - Lupa Władysław
5) Sołectwo Podlipie - Światłowski Bolesław
6) Sołectwo Samocice - Gwóźdź Janusz
7) Sołectwo Strojców - Pietraszek Teresa
8) Sołectwo Świebodzin - Magiera Wioletta
9) Sołectwo Tonia - Żurek Beata
Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu:
Zbigniew Łata
903

904
904

UCHWAŁA NR V/18/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz 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 póżń.
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969

z późń.zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późń.zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
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Poz. 904,905

leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z póżń.zm.) Rada Gminy
w Drwini uchwala co następuje:

jącego po miesiącu, w którym przypada termin płatności zobowiązań podatkowych o których mowa w § 1.

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Drwinia pobór
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy
w Drwini z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie inkasa podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 2. Wyznacza się inkasentów w osobach przewodniczących rad sołeckich sołectw Gminy Drwinia zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 6,5% od sumy zainkasowanych kwot bieżących i 7% od sumy zainkasowanych kwot zaległości
podatkowych z roku ubiegłego

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
2. Uchwała podlega nadto publikacji na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wypłata wynagrodzenia inkasentom następować będzie w terminie do dnia 15-go miesiąca następu-

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
Załącznik
do uchwały Nr V/18/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.

1. Oleksy Kazimierz – Bieńkowice Przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Zegiel Tadeusz – Drwinia Przewodniczący Rady Sołeckiej
3. Aksamit Jan – Dziewin Przewodniczący Rady Sołeckiej
4. Rakoczy Stefan – Gawłówek Przewodniczący Rady Sołeckiej
5. Szczygieł Józef – Grobla Przewodniczący Rady Sołeckiej
6. Śleboda Tadeusz – Ispina Przewodniczący Rady Sołeckiej
7. Bartyzel Piotr – Mikluszowice Przewodniczący Rady Sołeckiej
8. Gajos Franciszek – Niedary Przewodniczący Rady Sołeckiej
9. Tomala Stefan - Świniary Przewodniczący Rady Sołeckiej
10. Kędziora Helena – Trawniki Przewodniczący Rady Sołeckiej
11. Madej Ryszard – Wola Drwińska Przewodniczący Rady Sołeckiej
12. Porębska Elżbieta – Wyżyce Przewodniczący Rady Sołeckiej
13. Gondek Krystyna – Zielona Przewodniczący Rady Sołeckiej
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
904

905
905

UCHWAŁA NR V/19/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: 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
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Gminy w Drwini uchwala co następuje:

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały;

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
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§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
-

-

uchwała Nr XX/110/04 Rady Gminy w Drwini
z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
uchwała Nr XX/112/04 Rady Gminy w Drwini
z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia
wzorów formularzy do podatku rolnego.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
informację
..........................................................................................
.........

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze. zm.).
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 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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.
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części
albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Drwinia właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy .....................................
Adres
.........................................................................................................................................................................................................
...

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadacz zależny (np.
dzierżawca, najemca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga!
Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
 załącznik Nr 1
6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
 załącznik Nr 2
7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię
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8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru
PESEL)
9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 mkw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

20.
.......................................................................
..... m2
21.

tencyjne lub elektrowni wodnych
.......................................................................
..... ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 22.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .......................................................................
..... m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych – ogółem

23.
.......................................................................
..... m2
24.

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.........................................................................................
....... m2

.........................................................................................
....... m2
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.
.......................................................................
....... m2
.........................................................................................
........ m2
.........................................................................................
........ m2

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 26.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym ogółem
.......................................................................
...... m2
w tym:
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- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.........................................................................................
....... m2
.........................................................................................
....... m2

4. związanych z prowadzeniem działalności go27.
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
.......................................................................
ogółem
..... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

.........................................................................................
....... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.........................................................................................
....... m2

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 28.
publicznego przez organizacje pożytku publicz- .......................................................................
nego
..... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% .........................................................................................
powierzchni)
...... m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
.........................................................................................
...... m2

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
.......................................................................
..,.......

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imię
31. Nazwisko
32. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego
35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
deklarację

.

..........................................................................................
.........

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.). 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 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). 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.
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi bądź z innymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z
wyjątkiem osób tworzących
wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Drwinia właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy .....................................
Adres
............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
zyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fi-

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka niemająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadacz zależny (np.
dzierżawca, najemca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga!
Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
 załącznik Nr 1
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
 załącznik Nr 2
8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej
nie nadano numeru PESEL) **
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10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja na dany rok  2. korekta deklaracji rocznej  3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku  5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy...............
(ogłoszona w Dz.
Urzędowym
Województwa
......... w roku
poprzedzającym
dany rok podatkowy)

Kwota podatku
w zł, gr
(należy zaokrąglić do
pełnych
dziesiątek
groszy)

w zł, gr
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 mkw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

22.

...................
m2
24.

.................,..... .................,...
..
....
25.
26.

....................
ha
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 27.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ...................
m2

.................,..... .................,...
..
....
28.
29.

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

23.

.................,..... .................,...
..
....

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych – ogółem

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

30.
...................
m2

31.
32.
.................,..... .................,...
..
....

33.
...........................
m2

34.
........................,....
....

35.
........................,.
.......

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

36.

37.

38.

...................
m2

.................,..... .................,...
..
....
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...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

40.

41.

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 39.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym ogółem,
...................
m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni użytkowej)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

...........................
m2

........................,....
.....

........................,.
........

43.

44.

4. związanych z prowadzeniem działalności go42.
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
......................
ogółem,
m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni użytkowej)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

.................,..... .................,...
..
....

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

46.

47.

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadze- 45.
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicz- .....................
m2
nego
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.................,..... .................,...
..
....

.................,..... .................,...
..
....

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

...........................
m2

........................,....
....

........................,.
.......

48.
49.
.................,.....
.............
..

50.
.................,...
....

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D (należy

zaokrąglić do pełnych złotych)

51.
.................,...
....

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imię
53. Nazwisko
54. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego
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H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr
229, poz. 1954 z poźn. zm.).
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
informację

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Drwinia
Nr V/19/11 z dnia 28 lutego 2011r.

..........................................................................................
.........

IR – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi
gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Drwinia właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy .....................................
Adres
............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel,  2. współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości),  3. współwłaściciel (prowadzący
gospodarstwo w całości),  4. posiadacz samoistny,  5. współposiadacz samoistny,  6. użytkownik wieczysty,
 7. współużytkownik wieczysty,  8. posiadacz zależny (np. dzierżawca),  9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 117

– 5338 –

Poz. 905

8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru
PESEL)

9. Numer PESEL/REGON

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy użytków wynikające

z ewidencji gruntów i
budynków
Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb

Dziennik Urzędowy
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IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod stawami
a) zarybione łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami
ryb niż w poz. a
c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imię
21. Nazwisko
22. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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Województwa Małopolskiego Nr 117

– 5340 –

Poz. 905
Załącznik nr 4
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego
deklarację
..........................................................................................
.........

DR – 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

.....................................
...
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi
gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Drwinia właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy .....................................
Adres
............................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* – dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
fizyczną

** – dotyczy składającego deklarację będącego osobą

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel ,  2. współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości),  3. współwłaściciel (prowadzący
gospodarstwo w całości),  4. posiadacz samoistny,  5. współposiadacz samoistny,  6. użytkownik wieczysty,
 7. współużytkownik wieczysty,  8. posiadacz zależny (np. dzierżawca),  9. współposiadacz zależny (np.
dzierżawca)
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)
8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**
9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej
nie nadano numeru PESEL)**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Klasy użytLiczba hekta- Stawka z
1 ha (przeOgółem
ków wynirów przeliNiepodlegające Podlegające
kające z
czeniowych liczenioweprzeliczeniu na ha przeliczeniu
go lub
ewidencji
przeliczeniowe
na hektary
fizycznego)
gruntów i
przeliczeniow zł, gr

budynków

Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod
stawami
a) zarybione
łososiem,
trocią, głowacicą, palią i
pstrągiem

we

Poz. 905

Wymiar
podatku
rolnego
w zł, gr
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b) zarybione
innymi gatunkami ryb niż w
poz. a
c) grunty pod
stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i
zakrzaczone
położone na
UR

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Razem
( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D – F (należy

zaokrąglić do pełnych złotych )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imię
22. Nazwisko
23. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
23. Uwagi organu podatkowego
25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.

Nr obiektu:

INFORMACJA O LASACH

Ustawa z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682
ze zm.) zwana dalej „ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów,
posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
(wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania

A.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

OBOWIĄZEK SKŁADANIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

2. Korekta informacji

1. Złożenie informacji
data nabycia / data zmiany*
* niewłaściwe przekreślić

-

-

r.

MIEJSCE ZŁOŻENIA INFORMACJI
Urząd Miasta / Gminy do którego adresowana jest informacja

B.

DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW
B.I.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko
Pierwsze imię

Drugie imię

Identyfikator NIP

Numer PESEL

Identyfikator Regon

Klasa PKD/EKD

Pola 9, 10, 11 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
Data urodzenia
Imię ojca

B.I.2

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Powiat
Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

Fax

B.II. 1

Imię matki

Nr lokalu

Poczta
Adres e-mail

DANE IDENTYFIKACYJNE

25.Nazwisko
26.Pierwsze imię

27.Drugie imię

28.Identyfikator NIP

29.Numer PESEL

30.Identyfikator Regon

31.Klasa PKD/EKD

Pola 34, 35, 36 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
32.Data urodzenia
Imię ojca

Imię matki
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ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Powiat
Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Fax

Adres e-mail

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (uzupełniane w przypadku posiadania jednej
działki, w przypadku posiadania kilku działek należy wypełnić i dołączyć formularz „Załącznik do działek do Informacji o lasach”)
Forma władania
(należy zaznaczyć właściwe)

48.
własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
współużytkowanie wieczyste

istne
Nr księgi wieczystej (dokumentu zbiorów)

posiadanie zależne
współposiadanie zależne
posiadanie samoistne
współposiadanie samo-

49.

Identyfikator działki

50.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU (w ha fizycznych)

D.

E.

.
.
obręb . arkusz mapy . nr działki

.

51.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Położenie

Powierzchnia w ha fizycznych

1. LASY

52.

53.

54.

2. LASY OCHRONNE

55.

56.

57.

3. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
REZERWATÓW PRZYRODY

58.

59.

60.

4. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD
PARKÓW NARODOWYCH

61.

62.

63.

UWAGI

ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO

Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
W ha fizycznych

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

64.
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65.

Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

66.
Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE
67.
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie
Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli –
publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu
zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych .

68.

69.
Art. 7 ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej
lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie – zajętych na prowadzenie tego
zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

70.

71.
Art. 7 ust. 2pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

Art. 7 ust. 2 pkt 6 – przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484) w zakresie przedmiotów opodatkowania zajętych na
prowadzenie przez nich badań i prac rozwojowych

72.

73.
Art. 7 ust. 3 / Uchwała Rady Miasta

F.

ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Powiat
Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Fax

Adres e-mail

Nr lokalu

G.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (pole nieobowiązkowe)
87. Nazwa banku
88. Numer rachunku bankowego

H.

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością
89. Imię
90. Nazwisko
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91. Data wypełnienia

I.

Poz. 905

92. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej
podatnika

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
93. Uwagi organu podatkowego

94. Data

95. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia:

W przypadku wystąpienia większej liczby podatników należy wypełnić i dołączyć do formularza: Załącznik do Informacji
o lasach dotyczący współwłaścicieli
W przypadku posiadania większej ilości działek należy wypełnić i dołączyć do formularza załącznik: Załącznik do
działek do informacji o lasach

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
Załącznik nr 6
do uchwały Nr V/19/11
Rady Gminy w Drwini
z dnia 28 lutego 2011 r.
Pieczęć nagłówkowa Podatnika

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA …….…………. 200...... r.

(wyszczególnić miesiące)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi
lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z
innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi
osobowości prawnej..
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających
wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Wójt Gminy
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznacz właściwą kratkę)
 dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

 dotyczy składającego deklarację będącego
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2. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
3. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny  8. współposiadacz zależny
4. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

6. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację NIP

7. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia (niepotrzebne skreślić)

8. Nazwa skrócona /Imię ojca, imię matki (niepotrzebne skreślić)
9. Identyfikator REGON / Numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

10. Nr klasyfikacji wg PKD lub EKD

11. Nr konta bankowego podatnika

12. Adres do korespondencji

13. E-mail:

B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA (niepotrzebne skreślić)
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu/Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty – art. 81
ustawy Ordynacja
podatkowa.
23. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. deklaracja roczna
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie

1

Powierzchnia
w hektarach
fizycznych

Stawka podatku
(0,220 m³ drewna x cena
drewna)

Kwota
podatku
w pełnych zł.

2

3

4

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 117

– 5348 –

Poz. 905

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wym. w pkt.1, 2)
4. Razem (w.1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

1. Lasy z drzewostanem w wieku 40 lat, podać rok posadzenia ( samosiewu)
...............................
.ha
2. Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
...............................
..ha
3. Użytki ekologiczne

...............................
..ha

4. Inne zwolnienia od podatku leśnego
a)............................................................................................................................................................................
................

b)...........................................................................................................................................................................
................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są
zgodne z prawdą.
24. Imię i Nazwisko
25. Telefony kontaktowe

26. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

27. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego, numer telefonu ***

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
28. Uwagi organu podatkowego

29. Data i podpis przyjmującego formularz

***)Pouczenie

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia
jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.).
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
905
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UCHWAŁA NR V/20/11
RADY GMINY W DRWINI
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Drwinia z dnia 9 listopada 2010r. Nr XLVI/247/10 określającej stawki
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1951 z późń. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia
1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy w Drwini uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Drwinia z dnia
9 listopada 2010r. (Nr XLVI/247/10) w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (Dz.Urz.
Woj. Małop. Nr 632 poz. 5129) zmienia się § 1 ust.1 lit. d,
nadając mu brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,00zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Małgorzata Bawół
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UCHWAŁA NR V/42/2011
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/258/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6
ust. 12 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn.
zm.) oraz art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
O podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn.
zm.), art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Gminy Mszana Dolna, uchwala co następuje:

dzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa (ogłoszonej
w Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004 r. Nr 385 poz.
4224) - § 2 pkt. 3 otrzymuje nową treść w brzmieniu:
„§ 2 pkt 3) Kasina Wielka – Skowronek Piotr zam. Kasina Wielka 203 ".
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Mszana Dolna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Chorągwicki

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/04 Rada Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zarzą907
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ZARZĄDZENIE NR 25/2011
STAROSTY NOWOTARSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka „Pokój i Dobro” w Szaflarach.
Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka „Pokój i Dobro”
w Szaflarach w 2011 roku w wysokości 1.913,45 zł.

Starosta: Krzysztof Faber
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ZARZĄDZENIE NR 26/2011
STAROSTY NOWOTARSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej – Rodzinny Dom Dziecka im. Jana Pawła II w Dursztynie.
Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka im. Jana Pawła II
w Dursztynie w 2011 roku w wysokości 1.916,09 zł.

Starosta: Krzysztof Faber
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ZARZĄDZENIE NR 27/2011
STAROSTY NOWOTARSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej " Smrek"
w Zaskalu

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami/ zarządzam,
co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej " Smrek"
w 2011 roku w wysokości 2.409,00 zł.

Starosta: Krzysztof Faber
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ZARZĄDZENIE NR 28/2011
STAROSTY NOWOTARSKIEGO
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U.
z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami/ zarządzam,
co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po jego opublikowaniu.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju
w 2011 roku w wysokości 2.661,93 zł.

Starosta: Krzysztof Faber
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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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 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 Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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