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Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian Uchwały
Budżetowej na 2011 rok

39130

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej
ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012

39135

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

39135

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego

39136

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień

39147

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości

39150

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Korzenna na rok 2011

39151

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości

39155

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych

39156

Rady Gminy Korzenna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego

39158

Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

39162

Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady
Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy
do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały
Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

39163

Rady Gminy Pcim z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 rok

39169

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563
6088

6089
6090

6091
6092

6093

6094

6095

–

–
–

–
–

–

–

–

– 39130 –

Poz. 6075

Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych

39177

Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011 r. zmian w budżecie i w uchwale
budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok

39178

Rady Gminy Słopnice z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego

39182

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych

39213

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie opłaty targowej

39215

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyłapywania
bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Zakliczyn

39215

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn, gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 554/1*

39216

Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010 r.,
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

39220

________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
POROZUMIENIE:
6096

–

Międzygminne Gminy Biecz i Gminy Gorlice z dnia 17 października 2011 rok dotyczące częściowej realizacji zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

39221

ZARZĄDZENIE STAROSTY CHRZANOWSKIEGO:
6097

–

z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w celu jej uzupełnienia

39221

6075
6075

UCHWAŁA NR VIII/72/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 216,
art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm) Rada Gminy w Gnojniku, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik
o kwotę 6.326,- zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 4.000,- zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę
59.121 zł., w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 47.771 zł - zgodnie
z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
b) wydatki majątkowe o kwotę 11.350,- zł - zgodnie
z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563
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4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Gnojnik o kwotę 56.795 zł, w tym; wydatki bieżące o kwotę 45.645,zł,- zgodnie z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały
i wydatki majątkowe o kwotę 11.150 zł zgodnie
z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej
uchwały budżet Gminy Gnojnik wynosi:
1. plan dochodów 24.430.083,09 zł,
2. plan wydatków 27.881.753,09 zł,
3. deficyt budżetu 3.451.670,00 zł,
4. przychody budżetu 5.885.832,00 zł,
5. rozchody budżetu 2.434.162,00 zł.

Poz. 6075

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, jak w tabeli Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli plan wydatków
budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2011 r. - WIEJSKIE r., zgodnie z tabelą Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

Tabela Nr 1
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.
Dochody budżetu Gminy Gnojnik na 2011 rok w złotych
Klasyfikacja
budżetowa
Dz. Rozdz.
§
1.
2.
3.
754
75412
0830
0970
852
85212

0920
0970

Treść
4.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Dochody bieżące
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
OGÓŁEM
dochody bieżące
dochody majątkowe

Zwiększenia
5.
2 326,00
2 326,00
2 326,00
1 700,00
626,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00
6 326,00
6 326,00

Zmniejszenia
6.

4 000,00

4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
Tabela Nr 2
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na 2011 rok zwiększenia/zmniejszenia w złotych
Klasyfikacja
DZ. Rozdz.
1.
2.
010
01010

Treść
3.
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki majątkowe

Zwiększenia
4.
6 150,00
6 150,00
6 150,00

Zmniejszenia
5.
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600
60014
60016

750
75023
754
75412
801
80101
80110
80113
852
85295
854
85401
900
90001
90015
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Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
Gimnazja
wydatki bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
wydatki bieżące
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące

OGÓŁEM

Poz. 6075
15 150,00
6 150,00
6 150,00
9 000,00
4 000,00
5 000,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
2 326,00
2 326,00
2 326,00
30 690,00
15 610,00
15 610,00
15 080,00
15 080,00

34 060,00

34 060,00
34 060,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
3 370,00
3 370,00
3 370,00
11 385,00
2 385,00
2 385,00
9 000,00
9 000,00
59 121,00

2 385,00
2 385,00
2 385,00

56 795,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
Tabela Nr 2.1
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.
Wydatki bieżące Gminy Gnojnik na 2011 rok zwiększenia/zmniejszenia w złotych
DZ.
1.
600

Rozdz.
2.
60016

754
75412

801
80101

80110

Treść
3.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
wiejskie Gnojnik
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gimnazja
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

Zwiększenia
4.

2 326,00
2 326,00
2 326,00
2 326,00
30 690,00
15 610,00
15 610,00
15 610,00
15 080,00
15 080,00

Zmniejszenia
5.
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00

34 060,00

Dziennik Urzędowy
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80113

852
85295

854
85401

900
90001

90015
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wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dowożenie uczniów do szkół
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
wiejskie Gnojnik

OGÓŁEM

15 080,00
34 060,00
34 060,00
34 060,00
5 200,00
5 200,00
3 000,00
2 200,00
3 370,00
3 370,00
3 370,00
3 370,00
11 385,00
2 385,00
2 385,00
2 385,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
47 771,00

2 385,00
2 385,00
2 385,00
2 385,00

45 645,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
Tabela Nr 2.2
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gnojnik na 2011 rok zwiększenia/zmniejszenia w złotych
DZ.
1.
010

Rozdz.
2.
01010

600
60014
60016

750
75023
OGÓŁEM

Treść
3.
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
inwestycje
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
inwestycje
Drogi publiczne gminne
inwestycje
wiejskie Gnojnik
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakupy inwestycyjne

Zwiększenia
4.
6 150,00
6 150,00
6 150,00

Zmniejszenia
5.

11 150,00
6 150,00
6 150,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 200,00
5 200,00
5 200,00
11 350,00

11 150,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
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Tabela Nr 3
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.

4.

5.

20092012

577 478,00

22 866,00

144 989,00

UG

20102011

9 088 715,00

3 099 000,00

2 121 000,00

UG

20112013

13 213,00

53,00

UG

20112013

1 634,00

0,00
3 121 919,00

124 441,00

BUDŻET
UE 2011 r

22 646,00

BUDŻET
UE 2013 r

GOPS

BUDżET
GMINY 2013

367 239,00

BUDżET
GMINY 2011

2011

BUDŻET
UE 2012 r

RAZEM NAKŁADY

GIMNAZJA

BUDżET GMINY
2012

2.

OKRES

1.

Projekt systemowy "Otwarty
umysł, otwarty świat " POKL
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Projekt systemowy " Jesteśmy najlepsi" POKL - wydatki
bieżące
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz
z modernizacją oczyszczalni
ścieków w miejscowościach
Lewniowa, Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew wydatki mająt-050.
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - Internet szansą
na lepszy start w przyszłość
dla uczniów Małopolski wydatki majątkowe
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - Internet szansą
na lepszy start w przyszłość
dla uczniów Małopolski wydatki bieżące
razem

2013

2012

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

Lp.

PROGRAM

2011

367 239,00
363 239,00
4 000,00

6 613,00

2 633 228,00

817,00
30 076,00

6 547,00

124 441,00

817,00
7 364,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

Tabela Nr 4
do uchwały Nr VIII/72/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.
Plan wydatków budżetowych gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2011 r. - wiejskie
Klasyfikacja
DZ. Rozdz.
1.
2.
600
60016

900
90015

Treść
3.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
wiejskie Gnojnik
wydatki majątkowe
wiejskie Gnojnik
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenia
4.

9 000,00
9 000,00

Zmniejszenia
5.
9 000,00
9 000,00
4 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00

Dziennik Urzędowy
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wydatki bieżące
wiejskie Gnojnik

Poz. 6075,6076,6077
9 000,00
9 000,00
9 000,00

OGÓŁEM

9 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

6075

6076
6076

UCHWAŁA NR VIII/74/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2012
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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Rada
Gminy w Gnojniku uchwala co następuje:
§ 1.
1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (Moni-

tor Polski z 2011 r. Nr 59 poz. 969) z kwoty 74,18 zł za
1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
2. Obniżona do kwoty 50,00 złotych, średnia cena skupu
żyta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego
na 2012 rok na terenie Gminy Gnojnik.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

6076

6077
6077

UCHWAŁA NR VIII/75/2011
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 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 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 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy
Gnojnik:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 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 - od 1 m2 powierzchni
użytkowej:
a) mieszkalnych - 0,48 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,60 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym - 5,50 zł,
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 4,10 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39136 –

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należności podatkowych od 1 stycznia 2012 r.

Poz. 6077,6078

wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/290/10 Rady
Gminy w Gnojniku z dnia 4 listopada 2010 roku w spra6077

6078
6078

UCHWAŁA NR VIII/76/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 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.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 z p. zm.)
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 Gnojnik uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza:
1. „Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach” zgodnie z zał. Nr 1 do
Uchwały
2. „Deklaracja na podatek od nieruchomości” zgodnie
zał. Nr 2 do uchwały:

3. „Deklaracja na podatek rolny” zgodnie z zał. Nr 3 do
uchwały:
4. „Deklaracja na podatek leśny” zgodnie z zał. Nr 4 do
uchwały:
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/66/03 Rady Gminy
w Gnojniku z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39137 –

Poz. 6078
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/76/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39138 –

Poz. 6078

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39139 –

Poz. 6078
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/76/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39140 –

Poz. 6078

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39141 –

Poz. 6078

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39142 –

Poz. 6078
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/76/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39143 –

Poz. 6078

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39144 –

Poz. 6078

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39145 –

Poz. 6078
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/76/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39146 –

Poz. 6078

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał
6078

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39147 –

Poz. 6079

6079
6079

UCHWAŁA NR VIII/77/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gnojnik jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane dla potrzeb przewożenia

osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach
terapii zajęciowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należności podatkowych od 1 stycznia 2012 r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/291/10 Rady
Gminy w Gnojniku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39148 –

Poz. 6079
Załącznik
do uchwały Nr VIII/77/11
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 17 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39149 –

Poz. 6079

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39150 –

Poz. 6079,6080

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał
6079

6080
6080

UCHWAŁA NR VIII/83/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie: w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego,
leśnego, podatku od nieruchomości
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. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. ustawy
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39151 –

z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. z 2006 r.
Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz.U.
z 2002 r., nr 200, poz. 1682 ze zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2005 nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku,
uchwala co następuje:
§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Gnojnik pobór
podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach, wyznacza się następujące
osoby:
1) Na terenie sołectwa Gnojnik – Pan Krzysztof Stolarczyk,
2) Na terenie sołectwa Uszew – Pan Stanisław Cebula,
3) Na terenie sołectwa Gosprzydowa – Pani Dorota
Musiał,
4) Na terenie sołectwa Lewniowa – Pani Helena Jaje,
5) Na terenie sołectwa Biesiadki – Pani Aneta Machał,
6) Na terenie sołectwa Zawada Uszewska – Pani Maria
Robak,
7) Na terenie sołectwa Żerków – Pani Halina Krakowska.
§ 3.

Poz. 6080,6081

osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania.
2. Pobrane kwoty inkasent zobowiązany jest w ciągu
2 dni roboczych wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gnojniku.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku
rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości w wysokości 6 % od zainkasowanej kwoty.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Gnojniku
Nr IV/24/07 z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie poboru
podatków i opłat w drodze inkasa zmieniona uchwałami
nr: XII/83/07 z dnia 14 grudnia 2007 r., XXII/170/09 z dnia
10 lutego 2009 r., XXVI/223/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.
XXXII/268/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r., IV/27/2011
z 8 kwietnia 2011 r. oraz VII/61/11 z dnia 18 października 2011 r. oraz uchwała nr XIX/103/96 Rady Gminy
w Gnojniku z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie: określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia inkasentów
za inkaso należności łącznego zobowiązania pieniężnego oraz innych należności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków odpowiednio od

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

6080

6081
6081

UCHWAŁA NR XI/86/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212,
art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
430.125,00 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące - 430.125,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
430.125,00 zł, w tym:
1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
430.125,00 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 430.125,00 zł, z czego:
- zwiększa się wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych
o kwotę 427.125,00 zł,
- zwiększa się wydatki na dotację na zadania
bieżące o kwotę 3.000,00 zł
- zgodnie z tabela Nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy obejmujące
planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 –
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
1. Budżet gminy na rok 2011 po wprowadzonych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 49.399.618,10 zł,
- po stronie wydatków – 54.386.666,10 zł
2. Dochody i wydatki ustalone w § 3 ust. 1 obejmują
dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.797.421,10 zł.
3. Przychody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 5.430.228,00 zł.
4. Rozchody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 443.180,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy
Korzenna.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39152 –

Poz. 6081
Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2011

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

5

6

7

8

bieżące
700

Gospodarka mieszkaniowa

349 208,00

0,00

19 125,00

368 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349 208,00

0,00

19 125,00

368 333,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

157 006,00

0,00

5 442,00

162 448,00

0830 Wpływy z usług

156 095,00

0,00

13 683,00

169 778,00

23 429 449,00

0,00

0,00

0,00

23 429 449,00

0,00

0,00

0,00

23 429 449,00

0,00

Oświata i wychowanie

436 977,00

0,00

1 000,00

437 977,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

385 381,00

0,00

0,00

385 381,00

436 977,00

0,00

1 000,00

437 977,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

385 381,00

0,00

0,00

385 381,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 615,00

0,00

1 000,00

6 615,00

40 555 911,10

0,00

674 625,00

0,00

0,00

674 625,00

8 413 582,00

0,00

0,00

8 413 582,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

758

Różne rozliczenia
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801

0960

bieżące razem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

410 000,00 23 839 449,00

0,00

0,00

410 000,00 23 839 449,00

0,00

0,00

410 000,00 23 839 449,00

430 125,00 40 986 036,10

majątkowe
majątkowe razem

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39153 –

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 6081

6 000 833,00

0,00

48 969 493,10

0,00

6 675 458,00

0,00

0,00

6 000 833,00

430 125,00 49 399 618,10

0,00

6 675 458,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39154 –

Poz. 6081
Tabela nr 2
do Uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2011

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39155 –

Poz. 6081,6082
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/86/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011

Dział Rozdział

Nazwa

Kwota
zwiększenia
dla jednostek
sektora finansów
publicznych

Rodzaj
dotacji

Kwota
Kwota
zwiększenia dla
zmniejszenia dla
jednostek sektora jednostek spoza
finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych

921

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 000,00

-

-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 000,00

-

-

3 000,00

-

-

3 000,00

-

-

dotacje podmiotowe
OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
6081

6082
6082

UCHWAŁA NR XI/88/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40,
41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613) Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na obszarze Gminy Korzenna:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 złod 1 m²
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,37 zł od 1 m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

-

od 0 m² do 3000 m² - 16,23 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- powyżej 3.000 m² - 13,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/264/2009 Rady
Gminy Korzenna z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy Korzenna.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39156 –

Poz. 6082,6083

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
6082

6083
6083

UCHWAŁA NR XI/89/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613 z późn. zm.)Rada Gminy Korzenna na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Korzenna następujące roczne stawki podatku od środków transportowych
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, od ciągnika
siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, od
autobusów-jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 3 do
uchwały.
4. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Korzenna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/265/2009 Rady
Gminy Korzenna z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Korzenna na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KORZENNA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt5, pkt 7)

Lp.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

1
1.1
1.2
1.3
1.4.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton do 10 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 10 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 5 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 5 ton i poniżej 8 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 8 ton i poniżej 10 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 10 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 9 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 9 ton i poniżej 12 ton

STAWKI
PODATKU
NA TERENIE
GMINY
od 1 pojazdu na
2012 r.
3
486
540
648
751
907
1.094
1.313
1.532
948
1.157

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563
4.1
4.2

– 39157 –

Poz. 6083

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30

875
1.532

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KORZENNA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2)

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

1
2
1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1.2
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1.3
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1.4
nie mniej niż 15 ton i więcej
2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
2.2
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
2.3
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
2.4
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
2.5
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
2.6
nie mniej niż 25 ton i więcej
3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
3.2
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
3.3
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
3.4
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
3.5
nie mniej niż 31 ton i więcej

STAWKI PODATKU NA 2012 r. NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
Zawieszenie osi
pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za
zawieszenia osi
równoważne
8
9
648
648
907
1 073

648
907
1 073
1 796

648
757
1 025
1 182
1 549
1 662

757
1 025
1 182
1 549
2 132
2 182

1 182
1 191
1 578
2 212
2 212

1 191
1 578
2 212
2 800
2 800

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KORZENNA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
STAWKI PODATKU NA 2012 r.
NA TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Lp.
pneumatyczne
Inne systemy
i uznane
zawieszenia osi
za równoważne
1
2
3
4
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa
1.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
614
614
1.2
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
775
998
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu
pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39158 –

Poz. 6083,6084

1.3
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 081
1 452
1.4
nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
1 962
2 200
1.5
powyżej 36 ton
1 962
2 506
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
siodłowy + przyczepa
2.1
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1791
2 283
2.2
powyżej 36 ton i mniej niż 40 tony
1791
2 283
2.3
nie mniej niż 40 ton i więcej
2 283
2 800
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/89/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KORZENNA
(dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6)

Lp.

1
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 2012 r. NA TERENIE GMINY
KORZENNA
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemy
pneumatyczne i uznane za
zawieszenia osi
równoważne
3
4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(DMC) zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
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 i DMC:
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton i powyżej

614
684
831
831

624
831
982
1 082

718
1 135
1 380
1 380
1 690

621
1 080
1 537
1 837
2 260

1 258
1 258
1558

1 476
1 476
1 826
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

6083

6084
6084

UCHWAŁA NR XI/90/2011
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 w związku art. 40
ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), Rada Gminy Korzenna na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XIV/67/2007
Rady Gminy Korzenna z dnia 13 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w ten sposób, że:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39159 –

1) Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Gminy Korzenna.

Poz. 6084
§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach
BIP Gminy Korzenna.
2. Uchwałą wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku należnego
od 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/90/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

(pieczęć nagłówkowa podatnika)

NIP:...........................................
REGON:....................................
Nr konta bankowego podatnika:
....................................................
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok...................
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
2. Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3. Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
4. Budynki mieszkalne lub ich części:
a) położone na gruntach nieruchomości
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych
5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
a) od 0 m² do 300 m²
b) od 0 m² do 3.000 m²
d) powyżej 3.000 m²
6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
4. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
5. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Razem

Podstawa opodatkowania

Stawka
podatku

Kwota
podatku

3

4

4

Powierzchnia
..................... m²
Powierzchnia
.................... ha
Powierzchnia
...................m²
Pow. użytkowa
......................m²
......................m²

Pow. użytkowa

..................... m²
..................... m²
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
Pow. użytkowa
..................... m²
wartość w zł.
........................

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39160 –

Poz. 6084

Oświadczenie
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ
na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą
jest mi znana.
....................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (główny księgowy) (kierownik jednostki)
za prawidłowe obliczenie podatku)

Pouczenie:

1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są
obowiązane:

a) składać w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Korzenna deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok
b)
c)
d)

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym
dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
odpowiedni skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Korzenna za miesiąc styczeń do 31-go, a pozostałe miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca na konto w
Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział w Korzennej Nr 84 87971026 0020 0200 0071 0003,
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach, o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt 1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

2. Przedmioty opodatkowania określa ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39161 –

Poz. 6084
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/90/2011
Rady Gminy Korzenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

(pieczęć nagłówkowa podatnika)

NIP:.................................
REGON:.........................
Nr konta bankowego:
..........................................
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok...................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
Uchwały Rady Gminy Korzenna
Lp.
Wyszczególnienie
Podstawa
Stawka
Kwota Zwolnieopodatkowa- podatku podatku
nie *)
nia
1

2

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
2. Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych
3. Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4. Budynki mieszkalne lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby mieszkalne:

5. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
6. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
7. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia
usług medycznych:

8. Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
9. Budowle związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej

3

4

4

5

Powierzchnia
................... m²
Powierzchnia
................. ha
Powierzchnia
...................m²
Pow. użytkowa
.....................m²
Pow. użytkowa
....................m²
Pow. użytkowa
....................m²
Pow. użytkowa
.....................m²
Pow. użytkowa...................
m²
Wartość w zł.
......................

Razem
*) wpisać właściwe wyszczególnienie podstawy prawnej zwolnienia: art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Oświadczenie
Odpowiedzialność przewidziana w kodeksie karnym skarbowym za zatajenie danych mających wpływ
na ustalenie zobowiązania podatkowego lub jego wysokości oraz podanie danych niezgodnych z prawdą
jest mi znana.
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (główny księgowy) (kierownik jednostki)
za prawidłowe obliczenie podatku)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39162 –

Poz. 6084,6085

Pouczenie:

1.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są
obowiązane:
a) składać w terminie do dnia 31 stycznia Gminie Korzenna deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok
podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym
dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) odpowiedni skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
c) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek budżetu Gminy Korzenna za miesiąc styczeń do 31-go, a pozostałe miesiące w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca na konto
w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział w Korzennej Nr 84 87971026 0020 0200 0071 0003.

2.

Przedmioty opodatkowania określa ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.).

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 w związku z art. 3 § 1 i art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kracoń
6084

6085
6085

UCHWAŁA NR XVII/115/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

Woj. Mał. Nr 526, poz. 5368/ wprowadza się następującą
zmianę:
1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/109/2011 Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz.
Liczba osi,
dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż
Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne
1
2
3
Dwie osie
12 t
18 t
1334 zł
18 t
25 t
1334 zł
25 t
31 t
1334 zł
31 t
do 36 t włącznie
1840 zł
powyżej 36 t
i więcej
1840 zł
Trzy osie i więcej
12 t
40 t
2030 zł
40 t
i więcej
2286 zł

Inny system
zawieszenia osi
4
1334 zł
1334 zł
1334 zł
2302 zł
2478 zł
2222 zł
2978 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kracoń

6085

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39163 –

Poz. 6086

6086
6086

UCHWAŁA NR XVII/116/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXIV/189/08 Rady
Gminy Pcim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały Nr XXX/231/09 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, Uchwały
Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego i Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim
z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8 i art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz
art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/12/06 Rady Gminy Pcim
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 954,
poz. 5973), w Uchwale Nr XXIV/189/08 Rady Gminy
Pcim z 23 października 2008 r. w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj.
Mał. Nr 696, poz. 4857), w Uchwale Nr XXX/231/09 Rady
Gminy Pcim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany
określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz.
Woj. Mał. Nr 207, poz. 1459), w Uchwale Nr XXXVIII/
290/09 Rady Gminy Pcim z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy do
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 736, poz. 5649)
i w Uchwale Nr XVI/112/2011 Rady Gminy Pcim z dnia

31 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 526,
poz. 5371) wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” dla
podatników korzystających ze zwolnień na mocy
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
3) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ustala się wzór formularza: „Deklaracja na podatek od nieruchomości” dla
podatników korzystających ze zwolnień na mocy
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39164 –

Poz. 6086
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/116/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP..................................... Nr Księgi Wieczystej................... Nazwa sądu....................................
REGON.............................. Identyfikatory działek ewidencyjnych......................................................
Rodzaj własności.......................................................... (wpisz właściwy)
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok.................
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej(podkreśl właściwą)
Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
niepodlegających zwolnieniu

Wyszczególnienie

Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych)

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne
Podstawa
Stawka
Kwota
opodatkowania
podatku zł podatku
(bez zaokrągleń)
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia w
10000 m2
(1ha)..................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia
...................... m2
Wartość
...................... zł

2%

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 2 § 1 w związku
z art. 3a ustawyz dnia 17.06 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954
zpóź. zm.).
................................................................................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej kierownik jednostki podpis księgowego
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39165 –

Poz. 6086

Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:

Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objęto decyzją Nr.......................................... z dnia........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr............................... z dnia........................................
...................................................................................................
data (podpis sprawdzającego)
3. Adnotacje księgowości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
1. Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2.Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za
styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego (na konto: KBS O/Pcim Nr 13859100070230000000420001)
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcim tel. (012) 27-48-050.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39166 –

Poz. 6086
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/116/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP..................................... Nr Księgi Wieczystej................... Nazwa sądu....................................
REGON.............................. Identyfikatory działek ewidencyjnych......................................................
Rodzaj własności.......................................................... (wpisz właściwy)
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok.................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
deklaracja roczna,korekta deklaracji rocznej(podkreśl właściwą)
Podać przepis prawa – z jakiego tytułu występuje
zwolnienie
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
powierzchnia w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich
części
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą, oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość
budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
(w pełnych złotych)

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające
osobowości prawnej, osoby fizyczne
Podstawa opodatkowania
Stawka
Kwota
podatku zł
podatku (bez
zaokrągleń)
Powierzchnia
......................... m2

Powierzchnia w 10000m 2
( 1 ha)
....................... m2
Powierzchnia
...................... m2

Powierzchnia......................
m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Powierzchnia
...................... m2
Wartość
.......................... zł

2%

Podstawa prawna zwolnienia:
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej kierownik jednostki podpis księgowego
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39167 –

Poz. 6086

Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objęto decyzją Nr.......................................... z dnia........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr............................... z dnia........................................
...................................................................................................
data (podpis sprawdzającego)
3. Adnotacje księgowości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
1.Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2.Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za
styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego (na konto: KBS O/Pcim Nr 13859100070230000000420001)
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcim tel. (012) 27-48-050.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39168 –
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/116/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 listopada 2011 r.

Wypełnia podatnik
Pieczęć nagłówkowa podatnika
NIP..................................... Nr Księgi Wieczystej................... Nazwa sądu....................................
REGON.............................. Identyfikatory działek ewidencyjnych......................................................
Rodzaj własności.......................................................... (wpisz właściwy)
DEKLARACJA
na podatek od nieruchomości na rok.................
dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Gminy Pcim
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
deklaracja roczna, korekta deklaracji rocznej(podkreśl właściwą)
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie
Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych powierzchnia
w ha
Od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od powierzchni budynków mieszkalnych lub ich części
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Od powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
Od powierzchni budynków lub ich części związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
Od powierzchni pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od wartości budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość budowli określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
( w pełnych złotych)

Wypełniają osoby prawne, spółki i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne
Podstawa opodatStawka
Kwota
kowania
podatku
podatku (bez
zł
zaokrągleń)
Powierzchnia
......................... m2
Powierzchnia
w 10000 m2 ( 1 ha)
......................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Powierzchnia
....................... m2
Wartość
.......................... zł

................................................................................................................................
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej kierownik jednostki podpis księgowego
za prawidłowe obliczenie podatku, nr telefonu)

2%
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Wypełnia Urząd
1. W wyniku kontroli wstępnej przypada:
Do przypisu zł

Do odpisu zł

2. Wprowadzono poprawki:
-przypisy objęto decyzją Nr.......................................... z dnia........................................
-odpisy-zawiadomiono pismem Nr............................... z dnia........................................
...................................................................................................
data (podpis sprawdzającego)
3. Adnotacje księgowości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczenie:
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
1.Składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian, skorygować odpowiednio deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.).
2.Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za
styczeń do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego (na konto: KBS O/Pcim Nr 13859100070230000000420001)
3. Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Pcim jest Wójt
Gminy Pcim tel. (012) 27-48-050.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
6086

6087
6087

UCHWAŁA NR XVII/120/2011
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 - Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 29 grudnia 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.) – Rada Gminy w Pcimiu
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na rok 2011
o kwotę 1 040 045,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę
303 900,00 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę
736 145,00 zł
- jak powyżej:
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Dział

Nazwa

1

2

010

Rolnictwo i łowiectwo
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze (§0750)
Pozostałe odsetki (§0920)
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Administracja publiczna
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Podatek dochodowy od osób prawnych
(§0020)
Podatek od nieruchomości (§0310)
Podatek rolny (§0320)
Podatek leśny (§0330)
Podatek od środków transportowych
(§0340)
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)
Podatek od spadków i darowizn (§0360)
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw (§0490)
Różne rozliczenia
Pozostałe odsetki (§0920)
Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)
Oświata i wychowanie
Wpływy z usług (§0830)
Pozostałe odsetki (§0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Pomoc społeczna
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostałe odsetki (§0920)
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z różnych opłat (§0690)
Pozostałe odsetki (§0920)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich(§2008)

400

700

750

756

758

801

852
853

900

921

Poz. 6087

Plan
przed zmianą
3
bieżące
50 028,78
0,00
20 600,00

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan
po zmianach
6

4

5

0,00
0,00
-2 400,00

130,00
130,00
0,00

50 158,78
130,00
18 200,00

2 600,00
147 846,00
90 000,00

-2 400,00
0,00
0,00

0,00
32 301,00
30 000,00

200,00
180 147,00
120 000,00

256,00
23 300,00
85 637,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

301,00
2 000,00
33 500,00
32 500,00

557,00
25 300,00
119 137,50
32 500,00

2 500,00
5 766 615,50

0,00
-192 296,00

1 000,00
10 496,00

3 500,00
5 584 815,50

10 000,00

-5 000,00

0,00

5 000,00

1 694 163,50
34 531,00
128 422,00
199 600,00

-124 014,00
0,00
-2 452,00
-8 830,00

0,00
396,00
0,00
5 100,00

1 570 149,50
34 927,00
125 970,00
195 870,00

20 000,00

0,00

5 000,00

25 000,00

63 000,00
37 000,00

-20 000,00
-32 000,00

0,00
0,00

43 000,00
5 000,00

15 455 230,00
15 000,00
15 440 130,00
906 199,00
600 700,00
2 800,00
32 500,00

0,00
0,00
0,00
-44 500,00
-12 000,00
0,00
-32 500,00

16 000,00
6 000,00
10 000,00
3 800,00
0,00
1 600,00
0,00

15 471 230,00
21 000,00
15 450 130,00
865 499,00
588 700,00
4 400,00
0,00

251 795,00
6 355 924,00
7 944,00
251 389,18

0,00
0,00
0,00
0,00

2 200,00
500,00
500,00
1 550,00

253 995,00
6 356 424,00
8 444,00
252 939,18

0,00
0,00
3 800,00
3 800,00
0,00
17 583,25
17 583,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 583,25
-17 583,25

950,00
600,00
400,00
250,00
150,00
0,00
0,00

950,00
600,00
4 200,00
4 050,00
150,00
0,00
0,00
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Kultura fizyczna
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
(§2007)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
(§2009)
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Poz. 6087

173 511,38
155 247,06

-145 797,75
-127 533,43

0,00
0,00

27 713,63
27 713,63

18 264,32

-18 264,32

0,00

0,00

31 266 138,59
472 674,81

-402 577,00
-163 381,00

98 677,00
0,00

30 962 238,59
309 293,81

-685 265,00
-685 265,00

0,00
0,00

411 385,00
0,00

-50 880,00
-50 880,00

0,00
0,00

992 511,00
510 299,00

-736 145,00
-685 265,00

0,00
0,00

1 700 973,00
0,00

-1 138 722,00
-848 646,00

98 677,00
0,00

32 663 211,59
309 293,81

majątkowe
Transport i łączność
1 096 650,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
685 265,00
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych(§6308)
Gospodarka mieszkaniowa
1 043 391,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątko561 179,00
wych (§0870)
razem:
2 437 118,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finanso685 265,00
wanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
33 703 256,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finanso1 157 939,81
wanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2011 ogółem
o kwotę 1 040 045,00 zł.
2. Zmiany wydatków obejmują:
1) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę
21 550,00 zł,
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się
o kwotę 53 550,00 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań zmniejsza się kwotę 53 550,00 zł,

b) obsługę długu zwiększa się o 32 000,00 zł,
2) zmniejszenia panu wydatków majątkowych
o kwotę 1 018 495,00 zł,
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza
się o kwotę 1 018 495,00 zł w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 o kwotę 1 005 265,00 zł.
- jak poniżej:
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3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Pcim na 2011 r. – jak poniżej:
DZ.

ROZDZ.

600
60095

754
75411
801
80104

NAZWA TREŚĆ
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM: w tym;
Transport i łączność
Pozostała działalność
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Trzebunia
- Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka
oraz elementy małej architektury
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i odnowa miejscowości Pcim
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Pomoc finansowa na zakup kładu
Oświata i wychowanie
Przedszkola
- Wydatki inwestycyjne związane z remontami placówek oświatowych
Razem:

Zwiększenia /
Zmniejszenia
- 1 010 496,00
- 1 010 496,00
- 820 778,40
- 188 918,53
- 799,07
- 3 000,00
- 3 000,00
- 3 000,00
-4 999,00
-4 999,00
-4 999,00
-1 018 495,00
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§ 3. § 4 Uchwały Budżetowej pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.873.788,80 zł oraz łączoną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 2.047.097,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:
Lp.
1
A
B
2
A
B
3
A
4

5

NAZWA
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące + wolne środki)
Przychody budżetu
z czego:
- kredyty
- pożyczki
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu
z czego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów
- spłata rat z zaciągniętych pożyczek
- udzielone pożyczki

§ 4. Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.

PLAN 2011
32 663 211,59
30 962 238,59
1 700 973,00
34 489 903,39
31 130 120,11
3 359 783,28
-1 826 691,80
5 907,28
3 873 788,80
3 200 000,00
500 000,00
173 788,80
2 047 097,00
1 773 203,00
253 894,00
20 000,00"

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi
przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik
do uchwały Nr XVII/120/2011
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2011
DZ.

ROZDZ.

NAZWA

71095

Działalność usługowa
Pozostała działalność

72095

Informatyka
Pozostała działalność

710

720

Pozostała działalność
754

75405
75412

801
80195

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe
Policji
Ochotnicze straże pożarne

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność

Rodzaj dotacji z budżetu

dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową
udzielaną między JST
dotacja celowa (inwestycyjna) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie
kosztów realizacji zadania

dla jednostek sektora finansów
publicznych

dla jednostek spoza
sektora
finansów
publicznych

27 149
27 149
81
11
70
7 200
6 700

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa (inwestycyjna) na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone
innym podmiotom)

6 700
3 700

3 500

5 000
5 000
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852
85295

Pomoc społeczna
Pozostała działalność

90002

Gospodarka komunalna
i ochrona wód
Gospodarka odpadami

900

921
92109
92116
926
92605

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
i sportu
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10 500
10 500

dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone
innym podmiotom
10 000
dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową
udzielaną między JST

10 000
690 000

dotacje podmiotowe

432 000

dotacje podmiotowe

258 000
54 500
54 500

dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju
sportu kwalifikowanego
dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone
innym podmiotom
Razem:

45 000
9 500
733 930

77 200

OGÓŁEM DOTACJE 811 130 zł
w tym:
- dotacje podmiotowe: 690 000 zł
- dotacje celowe: 121 130 zł
w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 117 619 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych 3 511 zł

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
6087

6088
6088

UCHWAŁA NR XI/60/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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.), art. 5 ust. 1, 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 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.
zm.), 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 (Dz. U. z 2010 r, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.)
Rada Gminy Słopnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Słopnice z dnia 27 października 2011 r. Nr X/53/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d otrzymuje nową treść:
„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności lecz6088

niczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej "
2) W § 2 ust. 4 otrzymuje nową treść:
„4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta
w wysokości 20% zainkasowanych kwot "
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39178 –

Poz. 6089

6089
6089

UCHWAŁA NR XI/61/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2011 rok
Działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591,z późniejszymi zmianami) oraz
art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),
Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetowe na rok 2011
o kwotę 20.000 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 20 000 złotych, - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe na rok 2011 o kwotę
100 000 złotych w tym
a) wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł,
b) wydatki majątkowe budżetu o kwotę 70.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się przychody i rozchody budżetu na rok
2011 – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W uchwale budżetowej na 2011 rok Rady Gminy Słopnice Nr IV/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku
zmienia się załącznik Nr 2.2 „Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Słopnice na 2011 rok”, który
otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetowy po przeprowadzonych
zmianach wynosi 2.069.960,63 złotych. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Słopnice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słopnice.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/61/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

DOCHODY BUŻETOWE
Dz.
010

Rozdz.

§

01010
W tym:
0920
750
75023
W tym:
0830
0970
75075
W tym:
2710

756

75616
W tym:
0340
0910
75618
W tym:
0970

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody bieżące:
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Promocja j.s.t.
Dochody bieżące:
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące:
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na
podstawie ustaw
Dochody bieżące:
Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenie
0,00
0,00
0,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00

Zwiększenie
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00
1 000,00
1 000,00

0,00
0,00

1 000,00

0,00

20 000,00

7 000,00

0,00

6 500,00

0,00

6 500,00
6 000,00
500,00

20 000,00

0,00

20 000,00
20 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563
75647
W tym:
0690
801
80104
W tym:
0920
80148
W tym:
0830
852
85219
W tym:
0920
0970

– 39179 –

Poz. 6089

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody bieżące:
Wpływy z usług
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące:
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów

RAZEM:
Dochody
bieżące

0,00

500,00

0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00

500,00
500,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 050,00
950,00
13 000,00

33 000,00

13 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/61/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Dz.
700

Rozdz.

1.
754
75403
1.
75421
1
1.2
801
80104
4
80148
1
1.2
4
926
92601
1.

Nazwa
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
Wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne

RAZEM:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Zmniejszenie
33 500,00
33 500,00
33 500,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

Zwiększenie
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00

0,00

15 020,00
0,00
0,00

15 020,00
15 020,00
15 020,00

0,00

15 020,00

15 020,00
15 020,00
2 520,00

0,00
0,00
0,00

2 520,00
12 500,00

0,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
118 520,00
45 020,00
73 500,00

0,00
0,00
0,00
18 520,00
15 020,00
3 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39180 –

Poz. 6089
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/61/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39181 –

Poz. 6089
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/61/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SŁOPNICE NA 2011 ROK
Dział
010

Rozdział
01010

01095

600
60014

60016

60017

60078

630
63003

700
70005

754
75403
75411
75412

801
80101

Nazwa - opis zadania inwestycyjnego
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: inwestycje:
1.Budowa wodociągu w Słopnicach – etap VII
2.Budowa wodociągu w Słopnicach – przyłącza indywidualne
3.Budowa wodociągu- dokumentacja
4. Budowa wodociągu- etap VIII
Pozostała działalność
w tym: inwestycje:
1. Przebudowa drogi Folwark

Plan
838 500,00
790 000,00
790 000,00
600 000,00
75 000,00
10 000,00
105 000,00
48 500,00
48 500,00
48 500,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
w tym: inwestycje
1.Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na odcinkach
ciągu dróg powiatowych nr 1613K,1614k,1616K,1615K na terenie
Powiatu Limanowskiego II etap- pomoc finansowa
Drogi publiczne gminne
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.Budowa dróg gminnych
2. Zakupy inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
w tym: inwestycje
1. Przebudowa dróg
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym: inwestycje
1. Odbudowa drogi Mogielica
2. Odbudowa dróg Czeczotki i Przysop

794 317,00
292 559,00
292 559,00

292 559,00
18 008,00
18 008,00
9 644,00
8 364,00
195 750,00
195 750,00
195 750,00
288 000,00
288 000,00
145 000,00
143 000,00

TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1. Zakupy inwestycyjne

66 000,00
66 000,00
66 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: zakupy inwestycyjne
1. Wykup gruntów

16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Jednostki terenowe Policji
1. Zakupy inwestycyjne
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Zakupy inwestycyjne
Ochotnicze straże pożarne
1. Zakupy inwestycyjne

13 500,00
3 500,00
3 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Słopnic

1 772 214,70
1 737 214,70
1 737 214,70

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

80104

900
90001

90015

926
92601

– 39182 –

Poz. 6089,6090

poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. Modernizacja placu przy Szkole Nr 1 w Słopnicach
3. Zakup wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 1
4. Wykonanie placu manewrowego przy Szkole Nr 1
Przedszkola
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 566 214,70

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: inwestycje
1.Budowa oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej w Gminie Słopnice
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: inwestycje
1.Wykonanie oświetlenia

3 820 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1. Modernizacja centrum miejscowości Słopnice
2. Zakupy inwestycyjne

OGÓŁEM:

1 508 214,70
60 000,00
65 000,00
46 000,00
35 000,00
35 000,00

3 400 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
7 351 031,70

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak
6089

6090
6090

UCHWAŁA NR XI/63/11
RADY GMINY SŁOPNICE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
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.), 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.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r, Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)Rada
Gminy Słopnice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) Dla osób fizycznych jak załącznik Nr 1 do uchwały,
2) Dla osób prawnych jak załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) Dla osób fizycznych jak załącznik Nr 3 do uchwały,

2) Dla osób prawnych jak załącznik Nr 4 do
uchwały.
3. Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) Dla osób fizycznych jak załącznik nr 5 do uchwały,
2) Dla osób prawnych jak załącznik nr 6 do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słopnice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/49/07 Rady Gminy
Słopnice z dnia 30 października 2007 r w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39183 –

Poz. 6090
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39184 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39185 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39186 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39187 –

Poz. 6090

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39188 –

Poz. 6090
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39189 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39190 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39191 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39192 –

Poz. 6090

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39193 –

Poz. 6090
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39194 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39195 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39196 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39197 –

Poz. 6090

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39198 –

Poz. 6090
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39199 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39200 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39201 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39202 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39203 –

Poz. 6090

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39204 –

Poz. 6090

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice mgr inż. Józef Filipiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 563

– 39205 –

Poz. 6090
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/63/11
Rady Gminy Słopnice
z dnia 28 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
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Przewodniczący Rady Gminy Słopnice mgr inż. Józef Filipiak
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UCHWAŁA NR XIII/127/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn. zm.), Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co
następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku
od jednego środka transportowego obowiązujących na
terenie Gminy Zakliczyn:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) posiadających urządzenia służące do ochrony
środowiska:

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

1.
2.
3.
4.

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 7,5 włącznie
powyżej 7,5 do 9,0 włącznie
powyżej 9,0 i poniżej 12,0

Stawka podatku (w złotych)
dla samochodów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku
320
290
440
400
520
470
600
540

b) nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
Lp.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

1.
2.
3.
4.

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 7,5 włącznie
powyżej 7,5 do 9,0 włącznie
powyżej 9,0 i poniżej 12,0

Stawka podatku (w złotych)
dla samochodów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku
420
360
550
495
680
585
780
675

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - z tym, że w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1.
2.
3.

12
14
15

14
15

4.
5.
6.
7.

12
19
23
25

19
23
25

8.
9.
10.
11.
12.

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
Dwie osie
1.000
1.160
1.320
Trzy osie
1.200
1.280
1.360
1.440
Cztery osie i więcej
1.280
1.360
1.440
1.800
1.800

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.250
1.450
1.650
1.500
1.600
1.700
1.800
1.600
1.700
1.800
2.680
2.680
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3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:
Lp.

Dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

1.
2.

od 3,5 do 7,5 włącznie
powyżej 7,5 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
640
580
840
720

b) nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
Lp.
1.
2.

Dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
od 3,5 do 7,5 włącznie
powyżej 7,5 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)
od ciągników siodłowych i balastowych wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
840
720
1.000
900

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
Dwie osie
1.
12
18
2.
18
25
3.
25
31
4.
31
Trzy osie i więcej
5.
12
36
6.
36
40
7.
40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia osi
jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

960
1.040
1.200
1.500

1.200
1.300
1.500
2.120

1.360
1.440
1.800

1.880
1.800
2.790

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
Lp.

1.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
7
12

Stawka podatku (w złotych)
od przyczep i naczep wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej
po 1995 roku
420
300

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:
Lp.

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

nie mniej niż
Jedna oś
1.
12
2.
18
3.
25
Dwie osie
4.
12
5.
28
6.
33
7.
38

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi jezdnych
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

mniej niż
18
25

240
320
400

300
400
610

28
33
38

240
660
960
1.200

340
930
1.410
1.860
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1.000
1.400

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:
Lp.

1.
2.
3.

Liczba miejsc do siedzenia

do 15 miejsc włącznie
powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)
od autobusów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku
400
360
560
500
1.040
940

b) nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
Lp.

1.
2.
3.

Liczba miejsc do siedzenia

do 15 miejsc włącznie
powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

Stawka podatku (w złotych)
od autobusów wyprodukowanych:
w 1995 roku i wcześniej po 1995 roku
500
450
730
630
1.360
1.170
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
6091

6092
6092

UCHWAŁA NR XIII/128/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 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 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, z późn. zm.), Rada Miejska w Zakliczynie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/120/2011 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie
opłaty targowej, wprowadza się zmianę polegającą na
tym, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Urząd Miejski w Zakliczynie."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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UCHWAŁA NR XIII/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu
z tymi zwierzętami na terenie Gminy Zakliczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
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26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po
uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnowie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce - Oddział w Tarnowie, Rada Miejska
w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Zakliczyn ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone
przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzęta dotąd przebywały.
§ 2. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników
urzędu gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez
opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
§ 3.
1. Bezdomne zwierzęta mogą być wyłapywane przez
podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami
i środkami do wykonywania usług, zapewniający
warunki określone w obowiązujących przepisach, na

Poz. 6093,6094

podstawie stosownej umowy, którą organ Gminy
może zawrzeć z ww. podmiotami.
2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania
w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla
życia i zdrowia zwierząt, ani nie wywołujący u nich
cierpienia.
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot,
z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi
na terenie Gminy Zakliczyn lub do wskazanego miejsca
ich przetrzymywania przed przywiezieniem do rzeczonego schroniska.
§ 5. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że
zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza
weterynarii, środki szczególne z zachowaniem zasad
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas

6093
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UCHWAŁA NR XIII/131/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn,
gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 554/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zakliczyn, uchwalonego Uchwałą nr IX/63/99 Rady Gminy
w Zakliczynie z dnia 29 marca 1999 r. z późn. zm., Rada
Miejska w Zakliczynie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn, w obrębie
działki o numerze ewidencyjnym 554/1, zwany dalej
planem.
2. Plan obejmuje teren położony w Zakliczynie przy
ul. Tarnowskiej o powierzchni 0,37 ha.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwały
– rysunek planu w skali 1:1000 obowiązujący
w zakresie:
a) granic obszaru objętego planem,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) przeznaczenia terenu wg symbolu podanego
w § 3,
d) nieprzekraczalnej linii zabudowy;
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to
rozumieć ustalony w planie sposób zagospodarowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny
być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania określone jako dopuszczone, uzupełniające i wzbogacające podstawowy sposób użytkowania. W przeznaczeniu podstawowym mieszczą się również towarzyszące elementy zagospodarowania terenu:
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a) zieleń urządzona, niezbędna do zapewnienia
właściwego procentowego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
niezbędne dla obsługi terenu;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu
i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne
zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, wykusza,
tarasu, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m;
3) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi
na Rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów przez dostęp do dróg publicznych;
4) akcent architektoniczny – należy przez to rozumieć obiekt lub element konstrukcyjny, który
koncentruje uwagę obserwatorów w pewnym
obszarze; zadaniem akcentu architektonicznego
jest ułatwienie orientacji w terenie, pełnienie
funkcji łatwo zapamiętywanych symboli;
5) usługi celu publicznego – należy przez to rozumieć usługi celu publicznego w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomościami,
6) frontowej części działki – należy przez to rozumieć
pas terenu od linii rozgraniczającej położonej od
strony drogi publicznej (ul. Tarnowskiej) po nieprzekraczalną linię zabudowy i pas wzdłuż tej linii
o szerokości 15,0 m mierzony od nieprzekraczalnej
linii zabudowy w głąb działki budowlanej,
7) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne
oznaczenie o maksymalnej powierzchni 0,5 m2,
stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.
§ 3.
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony
na rysunku planu symbolem U z podstawowym
przeznaczeniem pod obiekty usług celu publicznego,
realizowane ze środków publicznych i prywatnych.
2. W terenie wyznaczonym w ust. 1 poza podstawowym
przeznaczeniem dopuszcza się:
1) usługi komercyjne w zakresie: turystyki i rekreacji, finansów, ubezpieczeń, administracji gospodarczej oraz inne usługi komercyjne niezbędne
do obsługi funkcji podstawowej;
2) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie
usługowym;
3) urządzenia terenowe: boiska, place zabaw, obiekty małej architektury;
4) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
5) dojazdy i dojścia.
3. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zabudowę kształtować w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu, uwzględniając położenie
terenu, jego widoczność na i z terenów, wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapewnienia funkcjonalności i estetyki;
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2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych wielko
powierzchniowych;
3) zabrania się realizacji reklam we frontowej części
działki oraz na elewacjach budynków za wyjątkiem szyldów i tablic informacyjnych o wymiarach do 1 m2;
4) dopuszcza się lokalizację akcentów architektonicznych we frontowej części działki.
4. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zachować warunki wynikające z położenia terenu
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego, określone w Rozporządzeniu
Nr 73/05 Wojewody Małopolskiego z dnia
27 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 126
z 2006 r., poz. 797 zm. Rozporządzeniem Nr 9/07
Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.
Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 499, poz. 3299),
2) zachować warunki wynikające z położenia w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 435 „Dolina rz. Dunajec”(Zakliczyn), w tym
obowiązek podłączenia obiektów do istniejącej
kanalizacji oraz stosowanie rozwiązań technologicznych ograniczających ujemny wpływ na stan
jakościowy wód,
3) zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku – jak dla terenów pod budynki związane ze
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i młodzieży;
4) zachować powierzchnię terenu biologicznie czynną – minimum 30 %;
5) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem elementów infrastruktury technicznej.
5. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna wielkość nowowydzielanych działek
budowlanych – 1500 m2,
2) minimalna szerokość frontu nowej działki budowlanej – 30 m,
3) ustalenia pkt 1 i 2 nie dotyczą działek wyznaczanych pod dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza się zmniejszenie ww. wielkości działek
jedynie w przypadku, gdy do osiągnięcia minimalnej powierzchni określonej w planie dla poszczególnych terenów przeznaczonych pod inwestycję,
brakuje nie więcej niż 10%;
5) zachować kąt położenia granic działek w stosunku
do pasa drogowego w przedziale 60°-90°.
6. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) zachować warunki wynikające z położenia terenu
w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
nr rej. A-21 z dnia 9 września 1976 r. w tym poprzez zaprojektowanie obiektów w nawiązaniu do
środowiska kulturowego,
2) architekturę budynków należy dostosować do lokalnych tradycji z zachowaniem gabarytów obiektu, naturalnych materiałów wykończeniowych,
detalu architektonicznego oraz zagospodarowania otoczenia zielenią urządzoną.
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7. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie
z Rysunkiem planu;
2) wysokość budynków – maksymalnie 13 m.;
3) wskaźnik zabudowy – minimalny – 20 %, - maksymalny 50 %;
4) szerokość elewacji – maksymalna 30 m;
5) ustala się w zakresie architektury:
a) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych 250 ÷ 450,
b) pokrycie dachu – dachówki lub inne materiały
i elementy o fakturze dachówek, w odcieniach
czerwieni lub brązu,
c) doświetlenie budynku – możliwość stosowania okien połaciowych lub lukarn, w przypadku lukarn wymagana jedna forma nawiązująca
do podstawowej formy dachu, w obrębie bryły budynku,
d) ściany budynków – kolorystyka w odcieniach
barw pastelowych, bieli i szarości; zakaz stosowania okładzin typu siding, blacha trapezowa,
e) ogrodzenia – ażurowe na całej wysokości;
obowiązuje zakaz stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych od strony dróg publicznych;
6) dopuszczona funkcja mieszkaniowa nie może
przekroczyć 10% powierzchni użytkowej obiektu
lub zespołu obiektów na działce budowlanej,
7) dopuszczone usługi komercyjne, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 nie mogą przekroczyć 30% powierzchni użytkowej zespołu obiektów na działce.
8. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznej:
1) na całym obszarze objętym planem ustala się
przestrzeń publiczną;
2) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych za wyjątkiem elementów małej architektury,
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem dopuszczenia lokalizacji
kiosków z prasą oraz obiektów na czas budowy;
4) nakaz ujednolicenia kolorystyki i detali elementów
użytkowych w ramach inwestycji, w szczególności
lamp oświetleniowych, ławek, elementów dekoracyjnych i użytkowych dla aranżacji sezonowych, koszy na śmieci, elementów zagospodarowania terenu (chodniki, posadzki placów), wydzielonych ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i pieszo-jezdnych.
9. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi publicznej – ul. Tarnowskiej oraz z niewydzielonych
dojazdów, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej;
2) inwestycje realizować projektując minimalną liczbę
miejsc do parkowania:
a) dla obiektów usług oświaty – 1 miejsce na
5 zatrudnionych,
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b) dla obiektów usług ochrony zdrowia – 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej;
3) miejsca parkingowe i postojowe dla projektowanych inwestycji w wymaganej ilości, określonej
w pkt 2, należy realizować w ramach działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja;
w terenie U możliwość urządzania miejsc parkingowych w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą
drogę, a nieprzekraczalną linią zabudowy wskazanymi na Rysunku planu.
10. W terenie wyznaczonym w ust. 1 ustala się następujące zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z przepisami prawa miejscowego obowiązującego w Gminie Zakliczyn;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę ze źródeł indywidualnych,
b) ustala się obowiązek podłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku jej budowy;
3) w zakresie gospodarki ściekowej ustala się:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do
gminnej oczyszczalni ścieków w Zakliczynie,
poprzez istniejącą sieć kanalizacji rozdzielczej
Ø 250 w ul. Tarnowskiej,
b) obowiązek podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) obowiązek realizacji kanalizacji opadowej
wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód, dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1ha;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – poprzez istniejący i planowany system gazowej sieci dystrybucyjnej;
5) w zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez
istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć lub jego rozbudowę,
b) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających SN przy spełnieniu warunku, że nie będą one naruszały
pozostałych ustaleń planu;
6) w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala
się zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez
wykorzystanie, rozbudowę istniejącej sieci
i budowę nowej w tym bezprzewodowej;
11. Tereny objęte planem utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIII/131/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wojtas
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/131/2011
Rady Miejskiej w Zakliczynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które należą do zadań własnych gminy, wynikające z ustaleń planu, tj.: dojazd do terenu sportu i rekreacji, parkingi, ciągi piesze i pieszo – jezdne, obiekty małej
architektury, urządzenia terenowe, podział nieruchomości, realizowane będą ze środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicznych, w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska oraz środków gminnych.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy
czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta i Gminy Zakliczyn ustala się w uchwale budżetowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
6094
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UCHWAŁA NR XIII/133/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 14 października 2010 rok,
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych
w wyniku osunięcia ziemi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13a ust. 1 ustawy
z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 z późn. zm.) – Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/364/10 Rady Miejskiej
w Zakliczynie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie
lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi po pkt 7 dodaje się punkty 8 – 23 w brzmieniu:
"8. Wola Stróska – działki nr ew. 363/1, 363/2, 360, 361,
362 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 002)
9. Gwoździec – działka nr ew. 506/2 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 003)
10. Słona – na zboczu doliny prawostronnego dopływu
Paleśnianki, na północny – zachód od budynku
szkolnego w Słonej, posesja Słona nr 29 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 5)
11. Słona – na zboczu doliny prawostronnego dopływu
Paleśnianki, na wschód od budynku szkolnego
w Słonej, posesja Słona nr 86 (karta dokumentacyjna
osuwiska nr 6)
12. Faliszewice – działka nr ew. 192 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 007)
13. Faliszewice – działki nr ew. 196, 198, 201/1 (karta
dokumentacyjna osuwiska nr 008)
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14. Faliszewice – działki nr ew. 244/2, 244/3, 232/1, 232/2,
246 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 009)
15. Faliszewice – działki nr ew. 248/2, 248/1 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 010)
16. Charzewice – działka nr ew. 84 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 011)
17. Charzewice – działki nr ew. 126, 125/4 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 012)
18. Zdonia – działki nr ew. 431/1, 431/2, 455 (karta dokumentacyjna osuwiska nr 013)
19. Zdonia – działka nr ew. 365/2 (karta dokumentacyjna
osuwiska nr 014)
20. Paleśnica – działki nr ew. 28/1, 38/2, 39, 41, 42 (karta
dokumentacyjna osuwiska nr 015)
21. Melsztyn – działki nr ew. 120/5, 120/6 (karta dokumentacyjna osuwiska nr A16)
22. Melsztyn – działki nr ew. 173/1, 173/2 (karta dokumentacyjna osuwiska nr B16)
23. Paleśnica – w centrum wsi Paleśnica, powyżej Kościoła na lewym brzegu potoku Paleśnianka (karta
dokumentacyjna osuwiska nr 20)."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Zakliczyn.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wojtas
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POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR RMKEIOŚ.031.1.2011
GMINY BIECZ, GMINY GORLICE
z dnia 17 października 2011 r.
zawarte w Gorlicach w dniu 17 października 2011 roku
pomiędzy Gminą Gorlice reprezentowaną przez Wójta
Gminy Gorlice – Pana Ryszarda Guzika, a Gminą Biecz
reprezentowaną przez Burmistrza Biecza – Panią Urszulę
Niemiec, dotyczące częściowej realizacji zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

§ 2. Gmina Gorlice zobowiązuje się zapewnić przesył odebranych ścieków oraz ich oczyszczenie w miejskiej oczyszczalni ścieków w Gorlicach.
§ 3. Odpłatności za odbiór, przesył i oczyszczanie
ścieków dokonywać będzie Zakład na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej z Gminą Gorlice.

§ 1.

§ 4.

1. Gmina Gorlice zobowiązuje się odebrać od Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bieczu, zwanego dalej Zakładem, ścieki
komunalne wytworzone przez mieszkańców miejscowości Strzeszyn w ilości nie większej, niż określone w projekcie, na podstawie którego została zrealizowana kanalizacja sanitarna części miejscowości
Strzeszyn, przyłączana do sieci Gminy Gorlice, na
podstawie niniejszego Porozumienia.
2. Punktem odbioru ścieków jest studzienka kanalizacyjna, zlokalizowana na działce nr ew. 53
w miejscowości Klęczany, Gmina Gorlice.

1. Porozumienie zawarte jest na czas nieoznaczony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze
Stron za 3-letnim okresem wypowiedzenia.
§ 5. Zmiana porozumienia wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.
§ 6. Porozumienie zawarto w 4 egzemplarzach, po
2 dla każdej ze Stron.
Wójt Gminy Gorlice
Ryszard Guzik

Burmistrz Biecza
mgr Urszula Niemiec
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ZARZĄDZENIE NR 135/2011
STAROSTY CHRZANOWSKIEGO
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w celu jej uzupełnienia.
Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 117 poz. 721) oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 560) zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam treść ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej
przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w celu jej
uzupełnienia, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i na stronie internetowej Starostwa.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Prezydialnego Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta
Adam Potocki

Załącznik
do zarządzenia Nr 135/2011
Starosty Chrzanowskiego
z dnia 17 listopada 2011 r.
Ogłoszenie
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
działającej przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w celu jej uzupełnienia
Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.

Nr 117 poz. 721) oraz § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
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działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62,
poz. 560) ogłaszam, co następuje:
W związku z rezygnacją z członkostwa w Powiatowej
Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na
członków Rady w celu jej uzupełnienia przez działające
na terenie Powiatu Chrzanowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (po jednym przedstawicielu).
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
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dane osoby zgłaszanej,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład rady,
opinię organizacji lub organu o kandydacie.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać w terminie
21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.
Starosta
Adam Potocki
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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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