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Rady Gminy Koszyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2011 rok
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39911
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Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku
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Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie
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Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany stawki
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Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek procentowych opłaty adiacenckiej

40023
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UCHWAŁA NR XII/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 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 późn. zm) oraz
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych dochodów
budżetu o kwotę 1.471.500,67 zł, w tym dochody bieżące - 93.500,67 zł i dochody majątkowe 1.378.000,00 zł.
2. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 965.900,00 zł, w tym: dochody bieżące 465.900,00 zł i dochody majątkowe - 500.000,00 zł.
3. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 30.645.831,75 zł.
4. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększenia planowanych wydatków
budżetu o kwotę 84.212,35 zł, w tym: wydatki bieżące
- 84.212,35 zł.
5. Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - zmniejszenia planowanych wydatków
budżetu o kwotę 39.611,68 zł, w tym: wydatki bieżące
- 39.611,68 zł.
6. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą 34.566.322,64 zł.

§ 2.
1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.920.490,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 2.621.785,76 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 82.125,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.216.580,13 zł jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów
z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie
5.298.705,13 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie
1.378.214,24 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań zaciąganych w 2011 roku
z tytułu kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł i pożyczek
w kwocie 82.125,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu - 2.703.910,76 zł oraz na spłatę
zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych 1.378.214,24 zł.
4. Po dokonanych zmianach zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 rok
Nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody
i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011 rok"
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3.
1. W uchwale Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. w § 2 pkt 1
kwotę 4.275.490,89 zł zastępuje się kwotą

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39856 –

4.381.490,89 zł oraz w załączniku Nr 4 w dziale 851Ochrona zdrowia kwotę 45.000,00 zł zastępuje się
kwotą 52.000,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 6267

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na rok
2011 i przewidzianych w niej załącznikach wprowadza
się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą
uchwałą.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2011 rok
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
dochody ze zbycia praw majątkowych
750
Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wpływy z różnych opłat
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych organizacyjnych
podatek od nieruchomości
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw
dochody bieżące:
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
758
Różne rozliczenia
75814 Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
pozostałe odsetki
801
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
80104 Przedszkola
dochody bieżące:
wpływy z usług
852
Pomoc społeczna
85295 Pozostała działalność
dochody bieżące:
wpływy z różnych dochodów
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
dochody bieżące:
wpływy z usług
Razem zmiany

Zmniejszenia
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

Zwiększenia
1 378 000,00
1 378 000,00
1 378 000,00
-

5 900,00
5 900,00
5 900,00
460 000,00

1 378 000,00
5 900,00

260 000,00

-

260 000,00
200 000,00

5 900,00

200 000,00
-

5 900,00
5 900,00

200 000,00
965 900,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
13 597,70
597,70
597,70
597,70
13 000,00
13 000,00
13 000,00
2,97
2,97
2,97
2,97
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
1 471 500,67

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 27 września 2011 r.

Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2011 r.
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
801
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
dżetowych
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
dżetowych
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
dżetowych
852
Pomoc społeczna
85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
dżetowych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
dżetowych
Razem zmiany

bu-

Zmniejszenie
1 637,10
-

Zwiększenie
53 209,38
597,70
597,70
597,70
597,70

bu-

1 637,10
1 637,10
1 637,10
1 637,10
-

51 211,68
51 211,68
51 211,68
38 071,68
13 140,00

bu-

-

1 400,00
1 400,00
1 400,00
1 400,00

bu-

-

27 002,97
27 002,97
27 002,97
27 002,97
27 000,00
2,97

bu-

37 974,58
37 974,58
37 974,58
37 974,58
36.434,58
1 540,00

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

39 611,68

84 212,35

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 27 września 2011 r.
Zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 29 grudnia 2010 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2011 rok"
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Deficyt ( - )
Przychody budżetu
w tym:
a) kredyt (§ 952)
b) pożyczka (§ 952)

Kwota
30 645 831,75
34 566 322,64
- 3 920 490,89
5 298 705,13
4 000 000,00
82 125,00
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c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
(§ 950)
Rozchody budżetu
w tym:
spłata rat kredytów (§ 992)

1 216 580,13
1 378 214,24
1 378 214,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
6267

6268
6268

UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. Nr 45 poz. 235), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.) uchwala się, co następuje

Burmistrza Chełmka w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

§ 1. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

6268

6269
6269

UCHWAŁA NR XII/91/2011
RADY MIASTA CHEŁMEK
z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie regulaminu korzystania z Parku Rodzinnego w Chełmku
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473
ze zm/ Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z Parku
Rodzinnego w Chełmku” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Chełmka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych
w Parku.
Załącznik
do uchwały Nr XII/91/2011
Rady Miasta Chełmek
z dnia 27 września 2011 r.
Regulamin korzystania z Parku Rodzinnego w Chełmku
Właścicielem Parku Rodzinnego jest Gmina Chełmek.
Zarządcą Parku Rodzinnego jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
W trosce o zapewnienie mieszkańcom miejsca aktywnego wypoczynku, spędzania wolnego czasu wprowadza się następujące zasady korzystania z Parku Rodzinnego w Chełmku:

I. Teren Parku Rodzinnego służy do wypoczynku i czynnej rekreacji oraz do organizacji przez administratora
lub za jego pisemną zgodą imprez plenerowych dla
mieszkańców.
II. Na obszarze Parku Rodzinnego obowiązuje zakaz:
1. Niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności
oraz rozkopywania gruntu.
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2. Zaśmiecania terenu Parku, w tym również pozostawiania psich nieczystości.
3. Wchodzenia na scenę Muszli Koncertowej bez zezwolenia Zarządcy.
4. Niszczenia i uszkadzania budynków i budowli.
5. Niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń
oraz siadania na oparciach ławek.
6. Spożywania alkoholu z wyjątkiem napojów o niskiej jego zawartości podawanych w “ogródkach
piwnych” oraz w czasie festynów i innych imprez
plenerowych w miejscach specjalnie do tego
przygotowanych za zgodą Zarządcy.
7. Jazdy na rowerach w miejscach innych niż ścieżki
spacerowe.
8. Wprowadzania na teren parku psów bez smyczy
oraz psów ras uznanych za agresywne bez smyczy i kagańca.
9. Wprowadzania psów oraz jazdy na rowerach podczas trwania imprez plenerowych na terenie parku.

Poz. 6269,6270

10. Palenia ognisk i pozostawiania palących się
przedmiotów.
11. Organizowania imprez bez zgody Zarządcy.
12. Wjazdu na teren parku wszelkich pojazdów z wyjątkiem uprzywilejowanych, pojazdów służb porządkowych, ratunkowych, technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko
po uzyskaniu pisemnej zgody od Zarządcy.
13. Powodowania hałasu, a także używania sprzętu
nagłaśniającego bez zgody Zarządcy
14. Wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych bez zgody Zarządcy.
15. Handlu, usług oraz umieszczania tablic, ulotek
itp. bez zgody Zarządcy.
Naruszanie postanowień regulaminu podlega karze
przewidzianej w odrębnych przepisach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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UCHWAŁA NR XVI.109.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów
uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,56 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
od 1 m2 powierzchni użytkowej 17,50 zł
c) zajętych na prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,55 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i oddanych w najem przez te organizacje, gdy przychód z takiej działalności przeznaczony jest na
zadania z zakresu pożytku publicznego oraz związanych z prowadzeniem działalności w zakresie
przeprawy promowej od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,35 zł
f) letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,90 zł
6270

2. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni 0,70 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni 3,50 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizację pożytku publicznego i oddanych
w najem przez te organizacje, gdy przychód z takiej
działalności przeznaczony jest na zadania z zakresu
pożytku publicznego oraz związanych z prowadzeniem działalności w zakresie przeprawy promowej
od 1 m2 powierzchni 0,13 zł
3. od budowli – % 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 %
§ 2. Traci moc uchwała nr LVI/638/10 Rady Gminy
Czernichów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 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.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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UCHWAŁA NR XVI.110.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie gminy Czernichów w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr LVI/639/10 Rady Gminy
Czernichów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 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.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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Załącznik
do uchwały Nr XVI.110.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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UCHWAŁA NR XVI.121.2011
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów
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 późn. zm.) oraz

art. 211, art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na
rok 2011 nr III/8/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 29
grudnia 2010, dokonuje się następujących zmian:
Dział
801

900

Poz. 6272

1) w § 1 uchwały, w tabeli dochody budżetu na rok
2011, jak poniżej:

Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
- wpływy z usług (§ 0830) – wynajem sali w budynku ZPO Czernichów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
w tym:
- dotacja celowa (§ 2020) w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Czernichów
Razem plan dochodów

Zwiększ.
8 664,00
8 664,00
7 345,00
1 319,00
16 039,20
16 039,20

16 039,20
24 703,20

2) w § 2 uchwały, w tabeli wydatki budżetu na rok 2011, jak poniżej:
Dział
010

Rozdział
01008

01010

400
40002

630
63003

700
70005

710
71004

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe
w tym:
- budowa oczyszczalni ścieków w Wołowicach, etap I
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.
(współfinansowanie)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki bieżące
w tym:
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące (dotacja przedmiotowa
dla ZGK w Czernichowie)
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Zmniejsz.
524 067,00
4 500,00
4 500,00

Zwiększ.
-

4 500,00

-

1 000,00
3 500,00
519 567,00
519 567,00
45 000,00

-

474 567,00

-

-

70 000,00
70 000,00
70 000,00

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

70 000,00
-

2 000,00

-

2 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00

-

11 000,00

-

11 000,00
176 000,00
176 000,00
176 000,00

-

176 000,00

-
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75023

75095

754
75412

757
75702

801
80101

80103

80104

80110

852
85219
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w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Wydatki bieżące
w tym:
6) obsługa długu j.s.t.
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
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176 000,00
74 000,00
74 000,00
70 000,00

-

70 000,00

-

70 000,00
4 000,00
4 000,00

-

4 000,00

-

4 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00

-

15 000,00

-

15 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00

-

130 000,00
-

1 012 540,00
657 992,00
657 992,00

-

613 712,00

-

605 048,00
8 664,00
44 280,00
18 850,00
18 850,00
18 850,00

-

18 850,00
97 390,00
97 390,00

-

92 700,00

-

92 700,00
4 690,00
238 308,00
238 308,00
227 788,00

41 309,00
41 309,00
41 309,00

223 000,00
4 788,00
10 520,00
-
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900
90001

90095

921
92105

926
92601

92605
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w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem plan wydatków

§ 2.
1. W § 7 uchwały określającym wysokość wydatków
budżetu gminy obejmujących planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011 – kwotę 5 171 038,25 zł
zastępuje się kwotą 5 156 358,25 zł.
2. W załączniku Nr 1 do uchwały pod nazwą „Dotacje
z budżetu gminy Czernichów udzielane w roku 2011”
dokonuje się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. W § 8 ust. 2 uchwały kwotę 318 000 zł zastępuje się
kwotą 388 000 zł.
4. Załącznik Nr 2 do uchwały pod nazwą „Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2011 rok”
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41 309,00
41 309,00
12 500,00
12 500,00

-

12 500,00

-

12 500,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

-

20 000,00

-

20 000,00
-

16 039,20
16 039,20

-

16 039,20

33 000,00
33 000,00
33 000,00

16 039,20
-

33 000,00

-

33 000,00
35 000,00
20 000,00
20 000,00

-

20 000,00

-

20 000,00
15 000,00
15 000,00

-

15 000,00

-

15 000,00
1 073 876,00

1 098 579,20

przyjmuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI.121.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dotacje z budżetu Gminy Czernichów udzielane w roku 2011
Dz.

R.

400
40002

Wyszczególnienie

Rodzaj dotacji z budżetu

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki bieżące

Zwiększenia dla jednostek sektora finansów
publicznych
70 000
70 000
70 000

Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla ZGK w Czernichowie

Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI.121.2011
Rady Gminy Czernichów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na 2011 rok
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Czernichowie
1
Dział 400
- Wytwarzanie
i zaopatrzenie
w energię
elektryczną, gaz
i wodę.
R - 40002 Dostarczanie wody

Stan środków
obrotowych na
początku
2011 r. zł
2

Razem DZIAŁ 400
Dział 600Transport
i łączność
R-60095- Pozostała
działalność

56 737

1 720 000
Usługi
–
155000 zł

Razem DZIAŁ 600
Dział 900 –
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
R-90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
Razem DZIAŁ 900
RAZEM DZIAŁY

16 055

155 000
Opłata za
ścieki/usługi 370 000 zł
+
dotacja
przedmiotowa
z budżetu:
168 000 zł
538 000
2 413 000

34 251
107 043

Przychody
ogółem zł

W tym dotacje
zł

3
Sprzedaż
wody / usługi
1500000 zł
+
dotacja
przedmiotowa
z budżetu
220000zł

4
350000m3x
1,90 zł
= 665000 zł
50 000m3x
0,56zł
= 28 000 zł
razem 693
000zł
dotacja
z budżetu
220000 zł
220 000

Przewidywana
ilość ścieków
125 000 m3 x
2,50 zł
= 312 500 zł
dotacja
z budżetu
168 000 zł
168 000
388 000

Razem
przychody
zł

Koszty zł

Stan środków
obrotowych na
koniec roku zł

Suma
bilansowa
zł

5

6
Koszty związane
z działalnością
statutową1 323 442 zł
wynagrodzenia
i
pochodne –
392 824 zł

7
60 471 zł

8

1 776 737
-

1 716 266
Koszty związane
z działalnością
statutową – 45
182 zł
wynagrodzenia i
pochodne – 107
891 zł
153 073
Koszty związane
z działalnością
statutową – 278
546 zł
wynagrodzenia i
pochodne – 251
747 zł

60 471
17 982 zł

1 776 737

17 982
41 958 zł

171 055

530 293
2 399 632

41 958
120 411

572 251
2 520 043

171 055

572 251
2 520 043

Przewodnicząca Rady
Renata Wolarek
6272
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UCHWAŁA NR XII/88/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) art. 211, art. 212,
art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czorsztyn
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę
9 801,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 w tym:
a) bieżące zmniejsza się o kwotę 263 457,00 zł
b) majątkowe zwiększa się o kwotę 253 656,00 zł
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 9 801,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:
a) bieżące zmniejsza się o kwotę 191 276,00 zł
b) majątkowe zwiększa się o kwotę 181 475,00 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu 24 854 361,57 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 19 332 815,57 zł
b) majątkowe w kwocie 5 521 546,00 zł
2. Wydatki budżetu 26 155 437,57 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 17 999 628,57 zł
b) majątkowe w kwocie 8 155 809,00 zł
2. 1 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę: 17 999 628,57 zł z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych: 12 408 709,57 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczone: 8 501 179,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3 907 530,57 zł
2) dotacje na zadania bieżące: 987 445,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 228 604,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,
ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie:
916 470,00 zł
5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Gminę Czorsztyn przypadających do spłaty
w roku 2011: 00 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego: 458 400,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych
na łączną kwotę: 8 155 809,00 zł w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 155 809,00 zł z tego
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach
publicznych w kwocie 878 457,00 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2011 jak w załączonej do niniejszej
uchwały tabeli Nr 3.
§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu gminy w roku 2011 jak załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CZORSZTYN
W ROKU 2011

Dział Rozdział
400
40002
40002
921
92116

Rodzaj dotacji
z budżetu

Nazwa
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody - dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach
Dostarczanie wody - dotacja dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Maniowach
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kluszkowcach
Razem

dotacja
przedmiotowa
dotacja
na inwestycje
Dotacja
podmiotowa

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych
zwiększenie
20 000

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych
zmniejszenie
20 000

-

20 000

20 000

-

3 000
3 000

-

23 000

20 000

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn Stanisław Chmiel
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 listopada 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2011
Dział
600

750

756

801

Nazwa-treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
dochody majątkowe, w tym
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych
źródeł (§ 6290)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
dochody bieżące
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)
dochody majątkowe, w tym
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 (§ 6007)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
dochody bieżące
podatek od nieruchomości (§ 0310)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
dochody majątkowe, w tym
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)
Razem
dochody bieżące
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
dochody majątkowe
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

Zwiększenia
120 000
120 000
120 000

Zmniejszenia

143 457
-

143 457
143 457
143 457

143 457
143 457

-

120 000

-

120 000
120 000
9 801
9 801
9 801

263 457
-

273 258
263 457
143 457

263 457
143 457

9 801

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 listopada 2011 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZORSZTYN NA ROK 2011
Dział

Rozdział

400
40002

750
75023

Nazwa-treść
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Dostarczanie wody
wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżace
wydatki majątkowe, w tym
dotacje na zakupy inwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urząd gminy
wydatki bieżące

Zwiększenia

Zmniejszenia

20 000

20 000

20 000
20 000
20 000
191 276
191 276
-

20 000
20 000
20 000
191 276
191 276
191 276
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1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki majątkowe, w tym
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
wydatki majątkowe
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
wydatki bieżące
2) dotacje na zadania bieżące
Razem

-

191 276
191 276
191 276

191 276
191 276

-

3 000
3 000
3 000
3 000
214 276

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
9 801
9 801
9 801
9 801
224 077

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 listopada 2011 r.
ZMIANA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY CZORSZTYN W ROKU 2011
Dział
801

Rozdział
80101

Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
budowa placu zabaw w Kluszkowcach
Razem

Zmniejszenia
9 801
9 801
9 801
9 801

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
6273

6274
6274

UCHWAŁA NR XII/91/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. z 2010 r. Dz. U.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy Czorsztyn
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 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 0,18 zł od 1 m2powierzchni,
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,94 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9.95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4.33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-

Poz. 6274,6275

nego przez organizacje pożytku publicznego 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/222/09 Rady Gminy
Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czorsztyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel

6274

6275
6275

UCHWAŁA NR XII/92/2011
RADY GMINY CZORSZTYN
z dnia 28 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, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), Rada Gminy Czorsztyn uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/223/09 Rady Gminy
Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 27 listopada 2009

roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Czorsztyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/92/2011
Rady Gminy Czorsztyn
z dnia 28 listopada 2011 r.

§ 1.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 3, 5 tony do 5,5 ton
włącznie – 520 zł .
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 5, 5 tony do 9 ton
włącznie – 990 zł.
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –
1290 zł.
§ 2.
1. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton:
1) o liczbie osi dwie:

a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton1 650 zł,
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton1 720 zł,
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton1 780 zł,
d) nie mniej niż 15 ton i więcej1 830 zł,
2) o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton1 590 zł,
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton1 640 zł
c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton2 230 zł,
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton2 290 zł,
e) nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton2 350 zł,
f) nie mniej niż 25 ton i więcej2 400 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton2 090 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton2 140 zł,
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton2 570 zł,
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton2 610 zł,
e) nie mniej niż 31 ton i więcej2 670 zł,
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2. Od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o liczbie osi dwie:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton1 730 zł,
b) nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton1 790 zł,
c) nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton1 840 zł,
d) nie mniej niż 15 ton i więcej1 890 zł,
2) o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton1 780 zł,
b) nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton1 830 zł,
c) nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton2 410 zł,
d) nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton2 460 zł,
e) nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton2 520 zł,
f) nie mniej niż 25 ton i więcej2 660 zł,
3) o liczbie osi cztery i więcej:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton2 220 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton2 270 zł,
c) nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton2 780 zł,
d) nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton2 840 zł,
e) nie mniej niż 31 ton i więcej2 890 zł,
§ 3.
1. 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 - 1 380 zł.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o liczbie osi dwie:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton1 380 zł,
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton1 640 zł,
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton1 680 zł,
d) nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie1 750 zł,
e) powyżej 36 ton1 780 zł,
2) o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie1 670 zł,
b) powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton2 090 zł,
c) nie mniej niż 40 ton i więcej2 140 zł,
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
1) o liczbie osi dwie:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton2 030 zł,
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton2 140 zł,
c) nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton2 180 zł,
d) nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie2 230 zł,
e) powyżej 36 ton2 660 zł,
2) o liczbie osi trzy:
a) nie niej niż 12 ton i do 36 ton włącznie2 170 zł,
b) powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton2 730 zł,
c) nie mniej niż 40 ton i więcej2 890 zł.
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§ 4.

1. 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 – 640 zł.
2. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
1) o jednej liczbie osi:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton660 zł,
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton710 zł,
c) nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie760 zł,
d) powyżej 36 ton1 350 zł,
2) o liczbie osi dwie:
a) nie niej niż 12 ton i mniej niż 28 ton860,zł
b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony1 110 zł,
c) nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie1 130 zł,
d) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton1 350 zł,
e) nie mniej niż 38 ton i powyżej1 410 zł,
3) o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie1 010 zł,
b) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton1 240 zł,
c) nie mniej niż 38 ton i powyżej1 270 zł,
3. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równa lub wyższą 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
1) o jednej liczbie osi:
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 690 zł,
b) nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 830 zł,
c) nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie 880 zł,
d) powyżej 36 ton1 600 zł,
2) o liczbie osi dwie:
a) nie niej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 990 zł,
b) nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 1 580 zł,
c) nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
1 630 zł,
d) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 2 040 zł,
e) nie mniej niż 38 ton i powyżej 2 090 zł,
3) o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1 520 zł,
b) powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1 750 zł,
c) nie mniej niż 38 ton i powyżej 1 780 zł.
§ 5.
1. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc – 760 zł.
2. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 040 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn
Stanisław Chmiel
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UCHWAŁA NR XVII/127/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225,
poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r Nr 102 poz. 584,
Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Dz.U Nr 232,
poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011r w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
(M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) oraz art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Dz.U Nr 232,
poz. 1378) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,81 zł
b) pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł
c) pozostałych,
1
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między pańs
twami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W
E L 187 z 20. 07. 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

-

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2
powierzchni 0,42 zł
- pozostałych od 1m2 powierzchni 0,32 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej 21,88 zł
c) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
od 1m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł
e) pozostałych budynków
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1m2
powierzchni użytkowej 6,95 zł
- budynków letniskowych oraz budynków
znajdujących się na terenach rodzinnych
ogrodów działkowych, których powierzchnia
zabudowy przekracza normę powierzchni
ustaloną w przepisach Prawa budowlanego
dla altan i obiektów gospodarczych od 1m2
powierzchni użytkowej 7,36 zł
- garaży wolnostojących od 1m2 powierzchni
użytkowej 5,88 zł
- innych, nie wymienionych wyżej od 1m2
powierzchni użytkowej 6,95 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. Traci moc Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XVII/128/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217,
poz. 1281) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Dz. U. Nr 96, poz. 620,
Dz.U. Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r.
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20 lipca 1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Dz.U.
Nr 232, poz. 1378), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Dz.U. Nr 232, poz. 1378)
Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części nie związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub leśnego,
a wykorzystywane na cele rolnicze (magazyny pasz,
płodów rolnych, stodoły, pomieszczenia na hodowlę
drobiu i chów zwierząt) z wyłączeniem garaży,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie
działalności gospodarczej,
3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle zajęte
na: biblioteki, kluby, świetlice finansowane bądź dofinansowane z budżetu Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XVII/129/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, zm. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225,
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20 lipca 1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
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poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r Nr 102 poz. 584,
Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Dz.U Nr 232, poz.
1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M. P.
z 2011r Nr 95, poz. 961), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2012 r. (M. P. z 2011r Nr 95, poz. 962) oraz art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu aktów

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

Poz. 6278

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2011r Nr 197, poz. 1172, Dz.U
Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wartości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Dobczyce
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 tony i poniżej 12 ton:

kolumna nr 1
Nie posiadający normy EURO
724,00 zł
783,00 zł
1099,00 zł

kolumna nr 2
Posiadający normy EURO
557,00 zł
602,00 zł
822,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalmowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
nych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
kolumna nr 1
kolumna nr 2
Nie posiadający normy EURO Posiadający normy EURO
1 820,00 zł
1 358,00 zł
4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
kolumna nr 1
Nie posiadający normy EURO
607,00 zł
6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

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

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

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

kolumna nr 2
Posiadający normy EURO
451,00 zł
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia:

kolumna nr 1
Nie posiadający normy EURO
1 564,00 zł
1 720,00 zł

kolumna nr 2
Posiadający normy EURO
1 177,00 zł
1 294,00 zł

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik Nr
N 1
do uchwały Nr
N XVII/129/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39877 –

Poz. 6278
Załącznik Nr
N 2
do uchwały Nr XVII/129/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39878 –

Poz. ,6279
Załącznik Nr
N 3
do uchwały Nr XVII/129/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY

Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XVII/130/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
jedno
Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U.
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
zm. Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz.U.
U. Nr 225, poz. 1461, Nr 226
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrowdr
żenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między
mię
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 17 grudnia 1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektóniekt
rych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. E L 187 z 20 lipca 1999 r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii EuropejEurope
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
ogło
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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poz. 1475, z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171
poz. 1016, Dz.U Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56,
poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226 poz. 1475),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku
leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682; z 2002r Nr 216,
poz. 1826; z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006r Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2008r Nr 116, poz. 730; z 2009r Nr 56, poz. 458;
z 2010r Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca z 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197 poz. 1172, Dz.U.
Nr 232, poz.1378) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wzory formularzy:
1) I-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych
(budynkach, budowlach, gruntach i lasach) zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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3) DR-1 Deklaracja na podatek rolny zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) DL-1 Deklaracja na podatek leśny zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5) ZN-1/A Załącznik do deklaracji/informacji na podatek od
nieruchomości dane dotyczące przedmiotów opodatkowania zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6) ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej
w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/130/11
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 30 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XVII/131/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109,
poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226,
poz. 1475) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r (M.P. Nr 95, poz. 969) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2011r Nr 197, poz. 1172, Dz.U Nr 232,
poz. 1378) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu
żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r (M.P. Nr 95,
poz. 969) przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na 2012 r. z kwoty 74,18 zł za 1 dt. do kwoty 59,34 zł
za 1 dt
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy i Miasta Dobczyce.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Tadeusz Bochnia
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UCHWAŁA NR XV/73/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.
1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów
o kwotę 276.000 zł, w tym:
a) dochody bieżące 276.000 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.
§ 2.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków
o kwotę 476.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących
na łączną kwotę 475.000 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 475.000 zł, z czego:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
475.000 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.1.

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.000 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 1.000 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2.2.
§ 3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych budżetu
Gminy Iwkowa na 2011 rok, zgodnie z tabelą Nr 3.
§ 4.
1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 3.170.314 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.316.595 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 853.719 zł.
2) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę
200.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu gminy wynoszą 3.470.314 zł i rozchody budżetu
gminy wynoszą 300.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

Dziennik Urzędowy
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§ 5. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi:
-

plan dochodów 19.325.580 zł
plan wydatków 22.495.894 zł
przychody 3.470.314 zł
rozchody 300.000 zł

Poz. 6281

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej
Urzędu www.iwkowa.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
756

Rozdz.
2

§
3

75621
0010
801
80104
0830

Treść
4
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
a) dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
a) dochody bieżące
- wpływy z usług
RAZEM
- dochody bieżące
w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

Kwota
5
260.000

260.000
260.000
260.000
16.000
16.000
16.000
16.000
276.000
276.000
----

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
750

Rozdz.
2
75023

801
80104
852
85295
926
92601

Treść
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
a) wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
a) wydatki majątkowe
RAZEM
- wydatki bieżące

Kwota
4
458.771
458.771
458.771
16.000
16.000
16.000
229
229
229
1.000
1.000
1.000
476.000
475.000
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w tym ze środków z Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe
w tym ze środków z Unii Europejskiej

-1.000
-Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 2.1
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
750

Rozdz.
2
75023

Treść
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:

Kwota
4
458.771
458.771
458.771

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 2.2
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok – zwiększenia
Dz.
1
926

Rozdz.
2
92601

Treść
3
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
w tym:

Kwota
4
1.000
1.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Dz.
1
010

§
2
01010

Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:

Kwota
4
225.000
160.000

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski
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Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Iwkowa na 2011 rok
Treść
1. Dochody ogółem
2. Wydatki ogółem
3. Wynik ( 1 – 2 )
4. Przychody budżetu
z tego:
- kredyty
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
5. Rozchody budżetu
z tego:
- spłata rat zaciągniętych kredytów

Kwota
19.325.580
22.495.894
-3.170.314
3.470.314
2.316.595
1.153.719
300.000
300.000

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/73/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 października 2011 r.
1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 276.000 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
a) dochody bieżące
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
260.000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80104 Przedszkola
a) dochody bieżące
16.000 – odpłatność za przedszkole
2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 476.000 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
a) wydatki bieżące
280.000 – odszkodowanie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie (wypadek śmiertelny na
drodze gminnej Ireneusza M.)
178.771 – ustawowe odsetki od w/w odszkodowania
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80104 Przedszkola
a) wydatki bieżące
16.000 – wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
229 – wydatki na realizację programu „Jesteśmy najlepsi”
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
a) wydatki majątkowe
1.000 – zakup gruntu i budowa boiska sportowego ORLIK w Iwkowej
Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
6281

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39898 –

Poz. 6282,6283

6282
6282

UCHWAŁA NR XV/75/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (MP. Nr 95, poz. 969 Rada Gminy
w Iwkowej uchwala, co następuje:

1q na kwotę 40.00 zł za 1q co stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Iwkowa
w 2012 r.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

6282

6283
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UCHWAŁA NR XV/76/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy w Iwkowej
uchwala co następuje:

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
4,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób . zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od
1 m² powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodneretencyjne lub elektrowni wodnych 4,28 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
12,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 10,07 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
4,45 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,
6283

1) a) budynki mieszkalne drewniane z zachowaną
naturalną elewacją,
b) budynki mieszkalne murowane, których właściciele są jednocześnie posiadaczami (właścicielami) mieszkalnych budynków drewnianych z zachowaną naturalną elewacją, położonych na terenie Gminy Iwkowa.
2) pozostałe budynki-stodoły na gruntach do 1 ha (nie
wchodzących w skład gospodarstw rolnych),
3) budynki i grunty zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pomieszczeń w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
4) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako
drogi, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/262/10 Rady Gminy
w Iwkowej z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39899 –

Poz. 6284

6284
6284

UCHWAŁA NR XV/77/11
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Iwkowa
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 roku; 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
w Iwkowej uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
d) od autobusów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej

niż 12 ton i więcej, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała: Nr XXXI/209/09 Rady Gminy
w Iwkowej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Iwkowa oraz uchwała: Nr XXXII/211/09 Rady
Gminy w Iwkowej z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2009 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Iwkowa.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Iwkowa
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/77/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY IWKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych w zł
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2
4.3

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(DMC) POJAZDU SAMOCHODOWEGO
2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa łącznie z pojazdem silnikowym o DMC od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia do 15 miejsc włącznie
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia powyżej 30 miejsc

STAWKI PODATKU
NA TERENIE GMINY
3
567.00
783.00
909,00
684,00
341,00
684,00
783,00
1 588,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39900 –

Poz. 6284
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/77/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE IWKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych w zł
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 TERENIE GMINY OD 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4
965,00
1 025,00
1 080,00
1 136,00

1 025,00
1 136,00
1 245,00
1 422,00

1 025,00
1 136,00
1 245,00
1 367,00
1 588,00
1703,00

1 136,00
1 245,00
1 367,00
1 588,00
1 819,00
1 929,00

1 367,00
1 533,00
1 703,00
1 929,00
1 929,00

1 477,00
1 703,00
1 929,00
2 704,00
2 734,00

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/77/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY IWKOWA
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY OD
1 pojazdu
Zawieszenie osi
Inne systemy
pneumatyczne 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
1 136,00
1 245,00
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1 367,00
1 367,00
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1 367,00
1 477,00
1.4 nie mniej niż 31 ton
1 703,00
2 095,00
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 mniej niż 40 ton
1 422,00
1 990,00
2.2 nie mniej niż 40 ton
1 990,00
2 756,00
Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39901 –

Poz. 6284,6285
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/77/11
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY IWKOWA
(od pojazdów określonych w art.8 pkt 6) w zł.
Lp.

1
2
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 nie mniej niż 25 ton
2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 ton i mniej niż 38 ton
2.4 nie mniej niż 38 ton
3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
3.2 nie mniej niż 38 ton

STAWKI PODATKU. NA TERENIE GMINY Iwkowa od
1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenia osi
3
4
397,00
512,00
628,00

458,00
568,00
739,00

512,00
799,00
1 025,00
1 367,00

568,00
970,00
1 477,00
1 930,00

1 080,00
1 245,00

1 245,00
1 477,00
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

6284

6285
6285

UCHWAŁA NR XV/78/11 /2011
RADY GMINY W IWKOWEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póź. zm.) oraz 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.) Rada
Gminy w Iwkowej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- od
osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Deklaracja na podatek od nieruchomości- od osób
prawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Iwkowa.
§ 3. Traci moc uchwała: NR II/12/02 Rady Gminy
w Iwkowej z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39902 –

Poz. 6285
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/78/11/2011
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39903 –

Poz. 6285

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39904 –

Poz. 6285

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39905 –

Poz. 6285
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/78/11/2011
Rady Gminy w Iwkowej
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39906 –

Poz. 6285

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39907 –

Poz. 6285

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
6285

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39908 –

Poz. 6286

6286
6286

UCHWAŁA NR VII/67/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:
112.253,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 1 w tym:
a) dochody majątkowe o kwotę: 7.040,00 zł
b) dochody bieżące o kwotę: 105.213,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 4.702.985,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 1 w tym:
1) a) dochody bieżące – 105.475,00 zł
b) dochody majątkowe – 4.597.510,00 zł
§ 2.
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:
18.000,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę: 18.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:
4.608.732,00 zł w tym:

a) wydatki majątkowe – 4.436.000,00 zł
b) wydatki bieżące – 172.732,00 zł
§ 3. W uchwale budżetowej Gminy Koszyce na 2011
rok Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli Nr 1 (dochody) wprowadza się zmiany
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w tabeli Nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się
zmiany zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w tabeli Nr 2.1 wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4) w tabeli Nr 2.2 wprowadza się zmiany zgodnie
z tabelą Nr 2.2 do niniejszej uchwały,
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział

Rozdział

010

0960
0970
6298

600
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700

756

0430
0480
0490
0920
2680

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W tym:
Dochody bieżące:
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Dochody majątkowe:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym:
Dochody bieżące:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących je3dnostek sektora finansów publicznych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Pozostałe odsetki
Rekompensaty utraconych dochodów

Kwota
zwiększenia
33.000,00

Kwota
zmniejszenia
3.260.000,00

33.000,00
6.000,00
27.000,00
-

3.260.000
3.260.000

-

25.000,00

-

25.000,00
25.000,00

9.490,00

400.000,00

2.450,00
7.040,00
61.600,00

2.000,00
398.000,00
74.475,00

61.600,00
28.000,00
33.000,00

74.475,00
4.000,00
-

600,00
-

70.475,00
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801
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900
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0970
926
6298
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RÓŻNE ROZLICZENIA
Subwencje ogólne z budżetu państwa
W tym:
Dochody bieżące
OŚWIATA I WYCHOWANIE
W tym:
Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym:
Dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W tym:
Dochody majątkowe
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
OGÓŁEM

7.023,00
7.023,00
7.023,00
-

563.310,00
563.310,00
563.310,00

1.140,00

4.000,00

1.140,00
1.140,00
-

4.000,00
4.000,00
376.200

-

376.200,00
376.200,00

112.253,00

4.702.985,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela Nr 2
Plan wydatków budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział

Rozdział

010
01010

400
40002

700
70005

710
71004

801
80113

851
85111

852

85214
85219
85228
900
90003
90004

Treść
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
W tym:
a) wydatki majątkowe
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
Dostarczanie wody
W tym:
a) wydatki bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki bieżące
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
a) wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
a) wydatki bieżące
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
w tym:
a) wydatki bieżące
Pomoc społeczna
w tym:
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym:
a) wydatki bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota
zwiększenia

-

Kwota
zmniejszenia
4.000.000,00
4.000.000,00

-

4.000.000,00
35.000,00

-

35.000,00

-

35.000,00
71.000,00
71.000,00

-

-

4.000,00
4.000,00
4.000,00
14.000,00
14.000,00
4.000,00
8.000,00
2.000,00
-

71.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.332,00
2.332,00
1.000,00
1.332,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe
OGÓŁEM

Poz. 6286
-

450.400,00
14.400,00
436.000,00
436.000,00
4.608.732,00

18.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela Nr 2. 1
Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok

Dział Rozdział
400
40002

700
70005

710
71004

801
80113

851
85111

852
85214

85219

85228

900
90003

Treść
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
w tym:
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Oświata i wychowanie
Dowożenie uczniów do szkół
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Ochrona Zdrowia
Szpitale ogólne
w tym:
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
W tym:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.1wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Kwota
zwiększeń
-

Kwota
zmniejszeń
35.000,00
35.000,00

-

35.000,00
35.000,00

-

71.000,00
71.000,00

-

71.000,00
71.000,00

-

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00

-

40.000,00
40.000,00

4.000,00
4.000,00

-

4.000,00
14.000,00
4.000,00

-

4.000,00
8.000,00

-

8.000,00
8.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00
2.000,00
-

2.332,00
1.000,00

-

1.000,00
1.000,00
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Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym:
1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
w tym:
2.wydatki na dotacje na zadania bieżące
RAZEM

-

1.332,00

-

1.332,00
1.332,00
14.400,00
14.400,00

18.000,00

14.400,00
172.732,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Tabela Nr 2.2
Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce na 2011 rok
Dział Rozdział
010
01010

926
92695

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe
– Budowa wodociągu i kanalizacji w gminie Koszyce (Program finansowany
z Funduszu Spójności )
Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
w tym:
a)wydatki majątkowe
- utworzenie Lokalnej Ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Koszyce
i Łapszów Wniosek w ramach Lider +
RAZEM

Kwota
zmniejszeń ( - )
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

436.000,00
436.000,00
436.000,00

4.436.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
6286

6287
6287

UCHWAŁA NR VII/68/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
6287

trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95 poz. 969 z 25.X.2011r.)
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Koszyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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UCHWAŁA NR VII/69/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami)
i 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 póżn. zmianami), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 19 października 2011r.
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 95 poz. 961
z 25.X. 2011r.) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,58zł
b) pod jeziorami; zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,77zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,09zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej,
0,47zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej od 1 m² powierzchni mieszkaniowej
15,75zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej
5,07zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej,
2,63zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m²
powierzchni
użytkowej;
4,10zł
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. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc Uchwała Nr IX/51/07 Rady Gminy Koszyce
z dnia 27.XI.2007r. w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Koszyce.
§ 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 Gminy
Tadeusz Nawrot

6288
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UCHWAŁA NR VII/70/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części wchodzące
w skład gospodarstwa rolnego.
2) Budynki gospodarcze o charakterze rolniczym
zlokalizowane na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego.

3) Budynki lub ich części wykorzystywane na cele
związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) wraz
gruntami związanymi z tymi budynkami;
4) Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby
działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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5) Nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki budżetowe, oraz służące do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
6) Obiekty i budowle służące do zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie dostarczania wody, ciepła, oraz oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują
powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą.

27 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień
w podatku od nieruchomości

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy Koszyce z dnia

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Koszyce
§ 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.

6289

6290
6290

UCHWAŁA NR VII/71/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami)
w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zmianami), 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. zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami) uchwala się co
następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1)
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach
rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach
i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B),
stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na
podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach
leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący
załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Koszyce
z dnia 04.12.2006r w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Koszyce.
§ 6. 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 Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
IN-1
na

2. Rok

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku .
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Koszyce
Adres 32-130 Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B. DANE PODATNIKA I O NIERUCHOMOŚCIACH
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę)
q 1. właściciel ,użytkownik lub posiadacz nieruchomości q 2. współwłaściciel , współużytkownik lub współposiadacz nieruchomości
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki.
7. Numer PESEL
B.2 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
8.Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
9. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
B.3 ADRES ZAMIESZKANIA/ DO KORESPONDENCJI/
10. Kraj
11. Wojewódz12. Powiat
two
13. Gmina
14. Ulica
15. Numer domu / Numer lokalu
16. Miej17. Kod pocz18. Poczta
scowość
towy
C. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty- art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa
19. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
q 1. informacja składana po raz pierwszy q 2. korekta uprzednio złożonej informacji
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1.Związanych z prowadzeniem
20.
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifi............................................................................ m2
kowania w ewidencji gruntów
i budynków
2. Pod jeziorami, zajętych na
21.
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych
...............................................................,........... ha
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3. Pozostałe grunty, w tym
22.
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
............................................................................ m2
pożytku publicznego przez org.
pożytku publicznego
D.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. Mieszkalnych – ogółem
23.
......................................................................... m2
w tym:
24.
kondygnacji o wysokości od
1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50%
................................................................................................ m2
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości
................................................................................................ m2
powyżej 2,20 m
* Do powierzchni budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DN-1
2. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z póź. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub
z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ
na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Koszyce
Adres: 32-130 Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego
osobą fizyczną
B.1 PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę)
q 1. właściciel ,użytkownik lub posiadacz q 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwą kratkę)
5. q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna , w tym spółka , nieposiadająca osobowości prawnej
6. Nazwa pełna * / Nazwisko**
7. Nazwa skrócona* Pierwsze imię drugie imię, * *
8. Identyfikator REGON
9. / Numer PESEL**
10. Imię ojca, imię matki
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj
12. Województwo
13. Powiat
14. Gmina
15. Ulica
16. Numer domu / Numer
lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
19. Poczta
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DELKARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty-art.81
ustawy Ordynacja podatkowa
20. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji( zaznaczyć właściwy kwadrat)
q 1. deklaracja roczna q 2. korekta deklaracji rocznej /miesiąc –rok/…………………..
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie
Podstawa
Stawka poKwota poopodatkowania
datku
datku
w m2 ha
zł, gr
zł, gr
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
21.
22.
23.
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
................... m2
,
,
2. P od jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
24.
25.
26.
lub elektrowni wodnych
...............,..... ha
,
,
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3. Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego
D.2 POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. Mieszkalnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50%
pow.)

27.

28.

29.

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

.,

,

30. .............. m2
33.
...........................
m2

31. ,
34.

32 ,
35.

,

,

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej
długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części
36.
37
38.
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
,
ogółem,
........................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)
........................... m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................... m2
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali39.
40.
41.
fikowanym materiałem siewnym- ogółem, w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)
................... m2
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
5.Pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m(zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

,

,

........................... m2
42. .............. m2

43

44

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

,

,

........................... m2
45.
…............... m2

46.

47

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

,

,

........................... m2
D.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. budowle
48.
49 .
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)
zł
2%
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Suma kwot ( należy zaokrąglić do pełnych złotych )
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH UCWAŁĄ RADY GMINY
(podać powierzchnię i kwotę zwolnienia, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

50.
,
51.
zł

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH /do niniejszej deklaracji dołączono/
1.Liczba załącznikówZN-1/A .... 2.Załącznik ZN-1B składany /zaznaczyć właściwy kwadrat/□ tak □ nie
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA/
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
52. Imię
53. Nazwisko
54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
55. Podpis (pieczęć) podatnika /
osoby reprezentującej podatnika/
I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
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56. Uwagi organu podatkowego
57. Data i podpis przyjmującego formularz
POUCZENIE:
Obliczony w deklaracji podatek należy bez wezwania wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Koszyce za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Nr konta bankowego: 30 85170007 0050 0047 7059 0002 w NBS Solec-Zdrój O/Koszyce.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę podjęcia czynności egzekucyjnych bez konieczności wystawienia decyzji
określającej wysokość zobowiązania ( Art. 3a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz. U. z 2002 Nr 110 , poz. 968 ze zm.) Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)-podstawy opodatkowania, kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija
się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
ZN-1/A
Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy
więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DN-1 2. informacji IN- 1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
5 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
6 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
7 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
8 . Identyfikator REGON
9 . Numer PESEL **
C . DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
C . 1 . POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10 . Położenie nieruchomości (adres)
C . 2 . TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
11 . Rodzaj własności
12 . Rodzaj posiadania samoistnego
1. własność 2. współwłasność
1. posiadanie 2. współposiadanie
13 . Rodzaj użytkowania
14 . Rodzaj posiadania zależnego
1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste
1. posiadanie 2. współposiadanie
C . 3 . IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1)
15 . Działki
16 . Budynki
17 . Lokale
C . 4 . KSIĘGA WIECZYSTA
18 . Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
19 . Nazwa sądu

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
ZN-1/B
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DN-1 2. informacji IN-1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
4 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
5 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
6 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
7 . Identyfikator REGON
8 . Numer PESEL **
C . DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Grunty
Budynki lub
Budowle
Tytuł prawny zwolnienia
powierzchnia w m
ich części
wartość
2
powierzchnia
w zł
użytkowa
wm2
10 .
Art. 7 ust. 1 pkt 1 - budowle wchodzące w skład infrastruku- 9 .
ry kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym
oraz
zajęte
pod
nie
grunty,
jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniana licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym
przewoźnikom,
lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż
1 435 mm.
Art. 7 ust.1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po 11 .
12 .
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu
przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącum, w którym stała się
ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane
w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalności, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.
Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, bu- 13 .
dowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów
i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty.
Art. 7 ust. 1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w posiadaniu
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność okreśłoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich –
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej
niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez
podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską
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Art. 7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego
Art. 7 ust. 1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji
rolnej
Art. 7 ust.1 pkt 5 - nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska
i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

Poz. 6290
14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

Art. 7 ust. 1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
Art. 7 ust. 1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu
celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
Art. 7 ust. 1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne
Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone
w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne
podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione
i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do
samodzielnej egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do
użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po
uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru
Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą
Art.
7 ust.
2 pkt
2publiczne
i niepubliczne
jednostki
organizacyjne
objęte
systemem
oświaty
oraz
prowadzące
je
organy,
w zakresie
nieruchomości
zajętych na działalność oświatową
Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz.
619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
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.
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Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr
217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją
w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej
albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi
zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – instytuty nadawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na
zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac
rozwojowych .
Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Inne
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

2. Rok
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samosam
istnymi gruntów, użytkownikami
ami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących wławł
sność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięwygaśni
cie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.
gruntów.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Koszyce
32-130
130 Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B. DANE PODATNIKA I O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę)
q 1. właściciel ,użytkownik lub posiadacz q 2. współwłaściciel , współużytkownik lub współposiadacz
5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia
6. Imię ojca, imię matki.
7. Numer PESEL
B.2 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
8.Miejsce/a (adres/y) położenia
ia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
9. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
B.3 ADRES ZAMIESZKANIA/ DO KORESPONDENCJI/
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Numer domu / Numer lokalu
16. Miejscowość
17. Kod pocztowy
18. Poczta
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korektykorekty art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa.
19. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwą kratkę)
q 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok q 2. korekta uprzednio złożonej informacji
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA STANOWIĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE i NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
i budynków
GRUNTY ORNE

q 1. grunty gospodarstwa rolnego q 2.użytki rolne poniżej
1 ha
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
SADY
I
II
III,IIIa
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IIIb
IV,IVa
IVb
ŁĄKI I PASTWISKA
I
II
III
IV
GRUNTY ORNE
zabudowane
I
II
IIIa
IIIa
IIIb
IVa
IVb
ŁĄKI I PASTWISKA
zabudowane
I
II
III
IV
Grunty pod stawami
a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą,
palią i pstrągiem
b) zarybione innymi gatunkami ryb niż
w poz. a)
c) grunty pod stawami niezarybionymi
ROWY
RAZEM
E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH /do niniejszej informacji dołączono/
Liczba załączników ZR-1/A …….. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
tak nie
F.
INFORMACJA DLA CELÓW ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO
(art. 6c ustawy o podatku rolnym)
Podatnik jest objęty obowiązkiem podatkowym w podatku:
q od nieruchomości q leśnym
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA /
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością
20. Imię
21. Nazwisko
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc 23. Podpis (pieczęć)podatnika / osoby reprezentującej podatrok)
nika/
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego
25. Data i podpis przyjmującego formularz
POUCZENIE:
Zgodnie z art. 200 § 1, w związku z art. 123 § 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póź. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypełnionego druku informacji przez
organ
podatkowy.
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DR-1
2 . Rok
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania:
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania:
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
A . MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3 .Wójt Gminy Koszyce
Adres 32-130 Koszyce ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B . OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81
ustawy Ordynacja podatkowa.
4 . Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)
C . PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5 . Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
D . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
D . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
6 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca
osobowości prawnej
7 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
8 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
9 . Identyfikator REGON
10 . Numer PESEL **
Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11 . Data urodzenia
12 . Imię ojca
13 . Imię matki
(dzień - miesiąc - rok)

-D . 2 . ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
14 . Kraj
15 . Województwo
16 . Powiat
17 . Gmina
18 . Ulica
19 . Nr domu
21 . Miejscowość

20 . Nr
lokalu

22 . Kod pocz23 . Poczta
towy
E . DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
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E . 1 . GRUNTY ORNE
Klasa
Powierzchnia
w ha
a
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
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28 .
,
30 .
,
32 .
,
34 .
,
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Przelicznik

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)

b

c

1,80
1,65
1,50
1,25
1,00
0,75

E . 2 . ŁĄKI I PASTWISKA
I
36 . 1,60
,
II
38 . 1,35
,
III
40 . 1,15
,
IV
42 . 0,70
,
E . 3 . SADY
I
44 . 1,80
,
II
46 . 1,65
,
III IIIa
48 . 1,50
,
IIIb
50 . 1,25
,
IV IVa
52 . 1,00
,
IVb
54 . 0,75
,
E . 4 . GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne
I
56 .
,
II
58 .
,
IIIa
60 .
,
IIIb
62 .
,
IVa
64 .
,
IVb
66 .
,

25 .
,
27 .
,
29 .
,
31 .
,
33 .
,
35 .
,
37 .
,
39 .
,
41 .
,
43 .
,
45 .
,
47 .
,
49 .
,
51 .
,
53 .
,
55 .
,
57 .
,
59 .
,
61 .
,
63 .
,
65 .
,
67 .
,
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E . 5 . GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska
Powierzchnia w ha 1)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
68 .
69 .
,
,
70 .
71 .
,
,
72 .
73 .
,
,
74 .
75 .
,
,
E . 6 . GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
76 . 1,80
77 .
,
,
78 . 1,65
79 .
,
,
80 . 1,50
81 .
,
,
82 . 1,25
83 .
,
,
84 . 1,00
85 .
,
,
86 . 0,75
87 .
,
,
E . 7 . GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
88 . 1,60
89 .
,
,
90 . 1,35
91 .
,
,
92 . 1,15
93 .
,
,
94 . 0,70
95 .
,
,
E .8 . ROWY - grunty orne
96 .
97 .
,
,
98 .
99 .
,
,
100 .
101 .
,
,
102 .
103 .
,
,
104 .
105 .
,
,
106 .
107 .
,
,
E .9 . ROWY - łąki i pastwiska
108 .
109 .
,
,
110 .
111 .
,
,
112 .
113 .
,
,
114 .
115 .
,
,
E .10 . UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
116 . Powierzchnia w ha
,
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E .11 . GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha 1)
Przelicznik
Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)
1,0
117 .
,
E 12 . GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne
gatunki ryb
118 .
0,20
119 .
,
,
E 13 . ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH
STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
120 .Powierzchnia w ha (suma z części od 121 . Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od E.1 do
E.1 do E.12 kol.a)
E.12 kol.c)
,
,
F . ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW
ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
122 .
,
Należy wpisać powierzchnię z poz.122.
Stawka podatku
123 .
zł,
Kwota podatku (w pełnych złotych) * )***)

gr
124 .

zł
G . DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
125 . Powierzchnia w ha
126 . Stawka po127 . Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***)
datku
zł
,
, ha
zł,
gr
H . INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
128 . Liczba załączników ZR-1/A
129 . Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
…………
tak nie
I . OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA ²
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego
skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
130 . Imię
131 . Nazwisko
132 . Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
133 . Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)
J . ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
134 . Uwagi organu podatkowego
135 . Data (dzień - miesiąc - rok)
136 . Podpis przyjmującego formularz
*** Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968
z późn. zm.).
*Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne,
oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej
groszy podwyższa się do pełnych złotych.
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
ZR-1/A
Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy
więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DR-1 2. informacji IR- 1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
5 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
6 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
7 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
8 . Identyfikator REGON
9 . Numer PESEL **
C . DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C . 1 . POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10 . Położenie nieruchomości (adres)
C . 2 . TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
11 . Rodzaj własności
12 . Rodzaj posiadania samoistnego
1. własność
2. współwłasność
1. posiadanie 2. współposiadanie
13 . Rodzaj użytkowania
14 . Rodzaj posiadania zależnego
1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste
1. posiadanie 2. współposiadanie
C . 3 . IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
15 . Działki
C . 4 . KSIĘGA WIECZYSTA
16 . Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
17 . Nazwa sądu

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
ZR-1/B
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DR-1 2. informacji IR-1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
4 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
5 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
6 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
7 . Identyfikator REGON
8 . Numer PESEL **
C . DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY
GMINY
Powierzchnia w ha fizyczTytuł prawny zwolnienia
nych 1)
Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz
Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach
rolnych
Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej
Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku,
w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa
rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100
ha
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu
14 . Ulga
zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)
75% 50%

9.
,
10 .
,
11 .
,
12 .
,
13 .
,

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania
nieużytków
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu
16 . Ulga
zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)
75% 50%

15 .
,

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany
lub scalenia
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu
18 . Ulga
zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)
75% 50%
Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej
Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

17 .
,

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia
ludności w wodę
Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone
w międzywalach

19 .
,
20 .
,
21 .
,
22 .
,

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
IL-1
3 . Rok
Podstawa
prawna:
Składający:

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

Termin składania:
Miejsce składania:
A . MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Wójt Gminy Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B . OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienie przyczyny korekty - art. 81
ustawy Ordynacja podatkowa.
4 . Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. informacja składana po raz pierwszy
2. korekta uprzednio złożonej informacji
C . PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
5 . Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
D . DANE PODATNIKA I O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
D . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6 . Nazwisko
7 . Pierwsze imię, drugie imię
8.Data urodzena
9. Numer PESEL

10.Imię ojca, imię matki
D.2. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
11.Miejsca/adresy/ położenia lasu oraz numer/y działek
12.Numer/y księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
D .3 . ADRES ZAMIESZKANIA /DO KORESPONDENCJI /
13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
8 6. Gmina
17. Ulica
09 8. Nr domu
10 9. Nr lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy
22. Poczta
E . DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha 1)
Rodzaj lasu
1. Lasy

23.

2. Lasy ochronne

,
24.

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

,
25.

4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

,
26.
,
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F . INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)
27. Liczba załączników ZL-1/A

G . OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego
skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
29.Imię
31. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

H . ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33.Uwagi organu podatkowego
34.Data (dzień - miesiąc - rok)
2)
Niepotrzebne

Poz. 6290

28. Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
tak nie

30.Nazwisko
32.Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

35.Podpis przyjmującego formularz
skreślić.

POUCZENIE:
W przypadku nie skorzystania z przysługującego prawa w oparciu o przedłożone informacje zostanie wydana decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DL-1
3 . Rok
Podstawa
prawna:
Składający:

Termin
składania:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami
lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Miejsce
składania:
A . MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4 . Wójt Gminy Koszyce
ul. Elżbiety Łokietkówny 14
B . OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81
ustawy Ordynacja podatkowa.
5 . Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)
C . PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6 . Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
D . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
D . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
7 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
8 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
9 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
10 . Identyfikator REGON
11 . Numer
PESEL **
Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
12 . Data
13 . Imię ojca
14 . Imię maturodzenia
ki
(dzień miesiąc rok)

D . 2 . ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15 . Kraj
16 . Województwo
18 . Gmina 19 . Ulica

22 . Miejscowość

23 . Kod pocztowy

17 . Powiat
20 .
21 .
Nr
Nr
domu lokalu
24 . Poczta
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E . DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Rodzaj gruntów leśnych

Powierzchnia
w ha 1)

Stawka podatku

Kwota podatku
zł,

zł,
1. Lasy

25 .
,
28 .

,

2. Lasy ochronne

,
31 .

,

,
34 .

,

,

,

3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody
4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych

gr

gr
26 .

27 .
,

29 .

30 .
,

32 .

33 .
,

35 .

36 .
,

F . ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***)

37 .
zł

G . INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
38 . Liczba załączników ZL-1/A
39 . Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):
tak nie
H . OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
40 . Imię
41 . Nazwisko
42 . Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc 43 . Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej
rok)
podatnika 2)

I . ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
44 . Uwagi organu podatkowego
45 . Data (dzień - miesiąc - rok)

46 . Podpis przyjmującego formularz

***)
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968
z późn. zm.).
* Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.), podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne,
oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych, w ten
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej
groszy podwyższa się do pełnych złotych.
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić.
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
ZL-1/A
Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy
więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
4 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DL-1 2. informacji IL- 1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
5 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
6 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
7 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
8 . Identyfikator REGON
9 . Numer PESEL **
C . DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
C . 1 . POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
10 . Położenie nieruchomości (adres)
C . 2 . TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
11 . Rodzaj własności
12 . Rodzaj posiadania samoistnego
1. własność 2. współwłasność
1. posiadanie 2. współposiadanie
13 . Rodzaj użytkowania
14 . Rodzaj posiadania zależnego
1. użytkowanie wieczyste 2. współużytkowanie wieczyste
1. posiadanie 2. współposiadanie
C . 3 . IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
15 . Działki
C . 4 . KSIĘGA WIECZYSTA
16 . Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)
17 . Nazwa sądu

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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do uchwały Nr VII/71/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
ZL-1/B
A . PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3 . Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracji DL-1 2. informacji IL-1
B . DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B . 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
4 . Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej
5 . Nazwa pełna * / Nazwisko **
6 . Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
7 . Identyfikator REGON
8 . Numer PESEL
**
C . DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia
Powierzchnia
w ha 1)
Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
9
.
,
Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
10
.
,
Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne
11
.
,
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie
12
.
,
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem 13
.
oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
,
Art.7 ust.2 pkt 3 – instytuy naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Aka14
.
demii Nauk
,
Art.7 ust.2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek,
15
.
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), lub zakłady
aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub
,
zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem
lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust.
1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
Art.7 ust.2 pkt 5 – instytuty badawcze
16
.
,
,
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzy17
.
skanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania
,
działalności innowacyjnej, w odniesnieu do przedmiotów opodatkowania zajętych na
cele prowadzeonych badań i prac rozwojowych.
18.
Inne
,
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR VII/72/2011
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Koszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.10 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 póź. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w
sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, - jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
i poniżej 12 ton, -jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od przyczep i naczep 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, - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) od autobusów, - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
5) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6) od ciągników siodłowych i balastowych lub o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - jak w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
7) od przyczep i naczep 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 niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XVI/108/08
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Koszyce.
§ 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 Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD Ś RODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZYCE
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 1,pkt 3,pkt 5, pkt 7)
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
2.

3.
4.1
4.2

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC )
pojazdu samochodowego
2
Samochód ciężarowy o DMC od 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 i poniżej 12 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej
12 ton
a)
od 3,5 ton do 5,5 ton
b)
od 5,5 ton do 9 ton
c)
od 9 ton do 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
Autobusy z liczba miejsc do siedzenia równa i wyższą niż 30

Stawki podatku
na terenie gminy Koszyce
od 1 pojazdu
3
710
1184
1421
1066
1263
1658
356
981
2096
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE KOSZYCE
( OD POJAZDÓW OKREŚŁONYCH W ART.8 PKT 2)
Lp.

Wyszczególnienie
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach - DMC )

Stawki podatku na terenie gminy od 1 pojazdu
Zawieszenie
Inne systemy
osi pneumatyczne
zawieszenie osi
i uznane
za równoważne
3.
4.

1.
2.
1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:
1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
1275
1.2 Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
1420
1.3 Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
1568
1.4 Nie mniej niż 15 ton
1703
2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:
2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
1245
2.2 Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
1319
2.3 Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1465
2.4 Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
1470
2.5 Nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton
1612
2.6 Nie mniej niż 25 ton
1758
3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
1905
3.2 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
2051
3.3 Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
2198
3.4 Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony
2344
3.5 Nie mniej niż 31 ton
2344

1420
1573
1703
1856
1389
1465
1612
1758
2055
2055
2052
2198
2344
2712
2712
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZYCE
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4)
Lp.

Wyszczególnienie
Stawki podatku na terenie gminy od 1 pojazdu
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
Zawieszenie osi pneumaInne systemy zazespołu pojazdów ; ciągnik siodłowy + naczepa , ciątyczne i uznane za rówwieszenie osi
gnik balastowy
noważne
+ przyczepa
1.
2.
3.
4.
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa
1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
29
49
1.2 Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
347
627
1.3 Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
731
1199
1.4 Nie mniej niż 31 ton
1842
2096
Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i więcej zespołu pojazdów
Ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa
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Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
Nie mniej niż 40 ton
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1625
2247

2247
2712
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/72/2011
Rady Gminy Koszyce
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KOSZYCE
(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 6)
Lp.

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

Stawki Podatku na terenie gminy Koszyce
od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
Inne systemy
i uznane za równoważne
zawieszenie osi
3.
4.

1.
2.
Przyczepy i naczepy o jednej osi:
1.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.3 Nie mniej niż 25 ton
Przyczepy i naczepy o dwóch osiach:
2.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 Nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton
2.4 Nie mniej niż 38 ton
Przyczepy i naczepy o trzech osiach:
3.1 Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
3.2 Nie mniej niż 38 ton

26
215
386

30
386
677

254
740
1027
1387

373
1027
1559
2053

818
1137

1137
1547
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Nawrot
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UCHWAŁA NR XV/95/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie ; ustalenia wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 33 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45,
poz.235) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się jednorazową opłatę za dokonanie
wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych w wysokości 100 zł.
6292

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
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Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39940 –

Poz. 6293,6294

6293
6293

UCHWAŁA NR XVI/111/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XV/95/11 z dnia 19 października 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 33
ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art.
4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych
aktów prawnych (Dz.U z 2011 roku Nr 197 poz. 1172). Rada
Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:

ogłoszenia w Dzienniku
Małopolskiego".

Urzędowym

Województwa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. W Uchwale Nr XV/95/11 z dnia 19 października
2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis
żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych, § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski

6293

6294
6294

UCHWAŁA NR XVI/112/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197
poz. 1172),Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim:
1) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków –0,66 zł/m2
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -3,96 zł/ha
c) pozostałych gruntów w tym
- sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr) – 0,10 zł/m2
- innych, wyżej nie wymienionych – 0,13 zł/m2
2) od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,59 zł/m2
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub
leśna - 17,58 zł/m2
6294

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,48 zł/m2
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,04 zł/m2
e) pozostałych budynków lub ich części w tym
- garaży - 4,60 zł/m2
- budynków gospodarczych, służących wyłącznie działalności rolniczej - 3,44 zł/m2
- innych, wyżej nie wymienionych - 5,65 zł/m2
3) Stawki podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.
3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Oświęcimiu
Nr LI/392/10 z dnia 27 października 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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UCHWAŁA NR XVI/113/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego
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 ze 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.), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62 poz. 718 ze zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala
co następuje:
§ 1. Ustalić wzory deklaracji i informacji niezbędnych dla ustalenia podatków od nieruchomości, rolnego

i leśnego stanowiące załączniki od 1 do 6 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Oświęcim
Nr II/20/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. z późniejszymi
zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Poz. 6295
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/113/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Poz. 6295

Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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UCHWAŁA NR XVI/114/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oświęcim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr
142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r.
Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c) 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,
d) od autobusów,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej
niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego,
- jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Oświęcim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/394/10 Rady Gminy
Oświęcim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/114/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/114/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/114/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/114/11
Rady Gminy Oświęcim
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Piotr Śreniawski
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UCHWAŁA NR XVI/115/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 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.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.)
art. 4 ust. 1 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
Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala dzienną stawkę opłaty targowej od 1m2
zajętej powierzchni:
a) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika,
przyczepy, naczepy, platformy od każdego pojazdu
lub stoiska, straganu:
- w niedziele i święta 5,00 zł.
- w pozostałe dni 4,00 zł.
b) przy sprzedaży z ręki, koszów, skrzynek, wiader,
wózków lub bezpośrednio z ziemi:
- w niedziele i święta 4,00 zł.
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- w pozostałe dni 3,00 zł.
c) przy sprzedaży zwierząt gospodarskich 10,00 zł.

Poz. 6297,6298
§ 6.

§ 2. Przy ustalaniu opłaty targowej zależnej od
wielkości powierzchni zajmowanej pod sprzedaż, wielkość opłaty nalicza się za każdy rozpoczęty metr kwadratowy tej powierzchni. Ustalona w ten sposób stawka
dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty
728,64zł.
§ 3. Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze
inkasa.
§ 4. Pobór opłaty targowej należy do inkasentów wyznaczonych odrębną uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/11
z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.
§ 5. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
terenie całej Gminy Oświęcim, na placach targowych,
placach i innych podobnych miejscach do tego przeznaczonych.

1. Całkowita kwota należnej opłaty targowej jest uiszczana w dniu i w miejscu dokonywania sprzedaży
gotówką do rąk osoby upoważnionej do inkasa.
2. Osoba upoważniona do inkasa pobierając opłatę
targową zobowiązana jest wydać wpłacającemu
urzędowy dowód wpłaty na wartość pobranej kwoty
z naniesioną datą wystawienia.
3. Urzędowym dowodem wpłaty są kwity opłaty targowej nakładu Urzędu Gminy Oświęcim.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr LI/395/10
z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: opłaty targowej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
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UCHWAŁA NR XVI/117/11
RADY GMINY OŚWIĘCIM
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm.), art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz.1240) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 23;
z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:
§ 1.

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),
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.200 zł – dochody bieżące – Wpływy
ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2910).
2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 64.000 zł – dochody
bieżące – Wpływy z usług (§ 0830),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę
54.000 zł – dochody bieżące – Wpływy z usług
(§ 0830),
3. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 po
zmianach w wysokości:

1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 26,52 zł – dochody
bieżące – 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),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104
Przedszkola o kwotę 4,68 zł – dochody bieżące – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
Dochody ogółem
w tym:
A) dochody bieżące, w tym:
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
B) dochody majątkowe
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

41.459.205,39
38.359.505,39
260.126,20
3.099.700,00
0
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§ 2.
1. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 26,52 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego –
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 4,68 zł - wydatki bieżące: w tym: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego –
Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4119),
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6.200 zł – wydatki bieżące: w tym: (1)
wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zwrot dotacji
oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaDział
600

Rozdział

Paragraf

60016

4270
710
71035

4300
750
75023

4300
754
75412
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wy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości(§ 2910),
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219
o kwotę 10.000 zł – wydatki majątkowe: w tym:
Inwestycje, w tym: Wydatki i zakupy inwestycyjne, zadanie: „Zakup kserokopiarki dla GOPS” –
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§
6050),
2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy na rok 2011
w następujący sposób:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80104 Przedszkola o kwotę 64.000 zł – wydatki
bieżące: w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – Zakup środków żywności (§ 4220),
- w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę
54.000 zł – wydatki bieżące: w tym: (1) wydatki
bieżące jednostek budżetowych: w tym: (1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych – Zakup środków żywności (§ 4220),
3. Dokonać przeniesień między działami oraz innych
przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy na
rok 2011 wg poniższego zestawienia: . Ustala się
wydatki budżetu gminy na rok 2011 po zmianach
w wysokości:

Nazwa – treść.
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zakup usług remontowych
Działalność usługowa
Cmentarze
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie
20.000
20.000

Zmniejszenie

20.000
20.000
20.000
20.000
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
10.063
10.063
10.063
10.063
10.063
10.063
10.000

10.000

10.000

10.000
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W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Budowa budynku garażowego z instalacjami wewnętrznymi w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej.”
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Gimnazja
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
Wydatki majątkowe
W tym:
Inwestycje
w tym:
Wydatki i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
„Projekt kanalizacji sanitarnej w Osadzie Stawy
Grojeckie.”

Poz. 6298

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.563
3.563
3.563
3.563
3.563
3.563
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.500
4.500

4.500
4.390
4.390
1.290
100
3.000
110
110
21.200
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
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Gospodarka odpadami
W tym:
Wydatki bieżące
W tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Zakup usług pozostałych

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

4. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 po zmianach w wysokości:
Wydatki ogółem
w tym:
A) wydatki bieżące, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
B) wydatki majątkowe, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
b)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
2) zakup i objęcie akcji i udziałów
W TYM: ŁĄCZNIE REZERWY BUDŻETU
Bieżące
Majątkowe

55.767.063,67
38.015.605,17
28.744.007,19
17.702.642,26
11.041.364,93
4.561.989,00
4.070.403,00
289.205,98
350.000,00
17.751.458,50
17.650.458,50
14.566.892,30
3.083.566,20
101.000,00
190.165,00
142.325,00
47.840,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.307.858,28 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-

zaciąganych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
kredytów z lat ubiegłych - wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 307.858,28 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.216.101,28 zł i rozchody budżetu w kwocie 908.243 zł
w specyfikacji jak niżej:
Lp./ §
I
II
III
IV
952
950
V
992

Treść
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik - Deficyt (I-II)
Przychody
ogółem
w tym:
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
Rozchody ogółem w tym:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane
kwoty dotacji udzielane w roku 2011 po zmianach wynoszą – jak w załączniku nr 1.
§ 6. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteki Publicznej
z/s w Grojcu w kwocie 1.009.371 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Oświęcim.

Wysokość w zł
41.459.205,39
55.767.063,67
-14.307.858,28
15.216.101,28
14.000.000,00
1.216.101,28
908.243,00
908.243,00

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim.
Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
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z dnia 23 listopada 2011 r.
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Przewodniczący Rady
Piotr Śreniawski
6298

6299
6299

UCHWAŁA NR X/59/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok
Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).
Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje:
Lp.
1
1.

Dział
2
801

§ 1. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów
budżetu na rok 2011 o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł
- jak poniżej:

Źródła dochodów
3
OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) dochody bieżące , z tego:
wpływy z usług (§ 0830)
Razem - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 złotych

zwiększenie
4
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00

zmniejszenie
5
-

§ 2. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków budżetu na 2011 rok o kwotę 12.000,00 złotych , z czego:
1) wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 12.000,00 złote
2) wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 100.000,00 złotych, zmniejszenie o kwotę 100.000,00 złotych
- jak poniżej:
Lp.
1
1.

Dział
2
010

Rozdz.
3
01010

2.

700
70005

3.

801
80104

4.

851
85121

Nazwa – rodzaj wydatku
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Wspólnej”
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)wydatki majątkowe, z tego:
- zakup działki obok Przedszkola
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
a)wydatki bieżące, z tego:
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
a)wydatki majątkowe, z tego:
dotacja na zakupy inwestycyjne

zwiększenie
5
75.000,00
75.000,00

zmniejszenie
6
62.189,31
62.189,31
62.189,31
62.189,31
-

75.000,00
75.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

-
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900
90001
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki majątkowe, z tego:
- inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej”
Razem , w tym: A. Wydatki bieżące +12.000,00 złotych
1) wydatki jednostek budżetowych +12.000,00, z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
+12.000,00

112.000,00

37.810,69
37.810,69
37.810,69
37.810,69
100.000,00

§ 3.
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 582.922,80 złotych, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 582.922,80 złotych
§ 4.
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.251.774,80 złotych oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 668.852,00 złote, w specyfikacji jak poniżej:

C.

DOCHODY (A1 + A2)
A 1 – Dochody bieżące
A 2 – Dochody majątkowe
WYDATKI (B1+ B2)
B 1 - Wydatki bieżące
B 2 - Wydatki majątkowe
DEFICYT ( A – B )

D.

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

A.

B.

11.136.441,89
9.987.500,95
1.148.940,94
11.719.364,69
9.440.370,80
2.278.993,89
-582.922,80
1.251.774,80

w tym:

E.

1. KREDYT
2. NADWYŻKA BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH
3. INNE ( WOLNE ŚRODKI )
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

1.000.000,00
251.774,80
668.852,00

w tym:
1. SPŁATA KREDYTÓW

668.852,00

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 1 do uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Polanka Wielka w 2011 roku zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka
Załącznik
do uchwały Nr X/59/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Polanka Wielka w roku 2011
Dział

Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji
z budżetu

1
150

2

4

15011

3
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości

60014

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa (bieżące)
600

Dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na
inwestycje

Dla jednostek
sektora finansów
publicznych
5
31.033,00
31.033,00
31.033,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00

Dla jednostek spoza
sektora finansów
publicznych
6
-
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Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Dotacja celowa (bieżące)

801
80104

Oświata i wychowanie
Przedszkola

85111

Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne

Dotacja celowa (bieżące)
851

Dotacja celowa na pomoc
finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na
zakupy inwestycyjne
85121

Lecznictwo ambulatoryjne

85203

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

92109

92605

-

25.000,00

218.500,00

-

204.500,00
14.000,00

-

90.000,00
90.000,00
-

45.000,00
45.000,00

-

45.000,00

581.471,08
Ogółem dotacje 626.471,08, w tym:
- dotacje podmiotowe: 294.500,00 złotych
- dotacje celowe:: 331.971,08 złotych, z tego:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – 83.971,08 złotych
- dotacje celowe inwestycyjne - 248.000,00 złotych

45.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

Biblioteki
Dotacja podmiotowa

926

3.000,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00

-

Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa na zakupy
inwestycyjne
92116

-

438,08
438,08
438,08
308.500,00

Dotacja celowa (bieżące)
921

3.000,00

25.000,00
Dotacja celowa na zakupy
inwestycyjne

852

Poz. 6299,6300

Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
Dotacja celowa (bieżące) na
zadania JST zlecane innym
podmiotom
Razem

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka
6299

6300
6300

UCHWAŁA NR X/63/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka
Wielka na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2
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 Polanka Wielka
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka
w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/240/2010 Rady
Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Polanka Wielka na rok 2011.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
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§ 5. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka
Załącznik
do uchwały Nr X/63/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2012 rok

LP
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
1
2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

WYSZCZEGÓLNIENIE
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA POJAZDU
LUB ZESPOŁU POJAZDÓW LICZBA OSI / RODZAJ ZAWIESZENIA
2
SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art. 8 pkt 1)
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art. 8 pkt 2)

Stawki podatku obowiązujące
na terenie gminy
Polanka Wielka w zł od 1 pojazdu
3
362,00
822,00
1 068,00

DWIE OSIE
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 15 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi

1 068,00
1 084,00
1 084,00
1 110,00
1 110,00
1 196,00
1 486,00
1 672,00
TRZY OSIE

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
2
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi

1 110,00
1 196,00
1 196,00
1 588,00
1 588,00
3
2 018,00
2 018,00
2 262,00
2 262,00
2 382,00
2 382,00
2 466,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi

2 018,00
2 262,00
2 262,00
2 382,00
2 382,00
2 466,00
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2.3.4

2.3.5

3.
3.1
4.
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3
1

4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.
5.1
6.
6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.
6.2.1

6.2.2
1
6.2.3

6.2.4

6.2.5
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nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 31 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (art. 8 pkt 3)
od 3,5 tony i poniżej 12 ton
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY (art. 8 pkt 4)

2 466,00
2 958,00
2 810,00
2 958,00
708,00
DWIE OSIE

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
2
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
TRZY OSIE
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 40 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
PRZYCZEPY I NACZEPY (art. 8 pkt 5)
od 7 ton i poniżej 12 ton
PRZYCZEPY I NACZEPY (art. 8 pkt 6)

708,00
1 068,00
1 068,00
1 486,00
3
1 930,00
2 018,00
2 018,00
2 322,00
2 234,00
2 554,00

1 930,00
2 276,00
2 234,00
2 308,00
2 308,00
2 978,00
376,00
JEDNA OŚ

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 25 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi

392,00
434,00
462,00
518,00
708,00
1 068,00
DWIE OSIE

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
2
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym

392,00
432,00
822,00
3
1 124,00
1 124,00
1 716,00
1 124,00
1 716,00
1 512,00
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inny system zawieszenia osi
6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.
7.1
7.2

2 250,00
TRZY OSIE

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 36 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 36 ton i mniej niż 38 ton
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
nie mniej niż 38 ton i więcej
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym
inny system zawieszenia osi
AUTOBUSY – liczba miejsc do siedzenia (art. 8 pkt 7)
- mniej niż 30
- równa lub wyższa niż 30 miejsc

894,00
1 240,00
1 068,00
1 254,00
1 254,00
1 860,00
708,00
1 974,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka
6300

6301
6301

UCHWAŁA NR X/64/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 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 Polanka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:
1) wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości”
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) wzór „Deklaracji na podatek rolny” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) wzór „Deklaracji na podatek leśny” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) wzór „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób

fizycznych” stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady
Gminy Polanka Wielka z dnia 10 listopada 2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych oraz Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXII/184/2009 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10
listopada 2009 w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
§ 5. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39972 –

Poz. 6301
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39973 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39974 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39975 –

Poz. 6301

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39976 –

Poz. 6301
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39977 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39978 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39979 –

Poz. 6301

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39980 –

Poz. 6301
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39981 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39982 –

Poz. 6301

Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39983 –

Poz. 6301
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/64/2011
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 24 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39984 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39985 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39986 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39987 –

Poz. 6301

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39988 –

Poz. 6301,6302,6303

Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka
6301

6302
6302

UCHWAŁA NR X/65/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 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.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 136, poz. 969 z późn.z m). Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka
Wielka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz
w podatku rolnym w § 1 ust. 1 pkt c: o brzmieniu: „c)
świadczenia usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

(t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14. poz.89 z późn.zm) otrzymuje
brzmienie: „c) udzielania świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
§ 4. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

6302

6303
6303

UCHWAŁA NR X/66/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 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. 3 ustawy z dnia

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy
Polanka Wielka uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39989 –

§ 1. Obniża się na terenie Gminy Polanka Wielka
cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
2012r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz 969.) z kwoty
74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt ( dt - decytona
= q – kwintal)

Poz. 6303,6304,6305

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2012 r.
§ 3. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

6303

6304
6304

UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 42 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. 12 ust. 9 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy
Polanka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki
zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na
których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej
„zwolnieniem”.
§ 2.
1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po
złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu,
którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).
4. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż
3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
§ 3.

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym
rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione
łącznie.
§ 4.
1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu
Gminy w Polance Wielkiej w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/162/97 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 grudnia 1997 roku
w sprawie określenia warunków zwolnień od podatku
rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej na 3 lata.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;

Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

6304

6305
6305

UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art.5 ust.1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613

z późn .zm.) Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów;

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39990 –

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,72zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,24 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
0,22 zł od 1 m2, z wyłączeniem:
- terenów mieszkaniowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „B” –
dla których stawka wynosi 0,08 zł od 1 m2 powierzchni,
- terenów komunikacyjnych - dróg – oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
symbolem „dr” - dla których stawka wynosi
0,01 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,12 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
– 4,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego–
7,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych przez osoby fizyczne:

Poz. 6305,6306
-

pomieszczeń do chowu drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi – 3,66 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
- pomieszczeń składowych, dla których stawka wynosi – 3,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- garaży wolnostojących dla których stawka
wynosi – 3,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
- garaży innych niż w budynkach mieszkalnych dla których stawka wynosi - 3,88 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości określanej 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 Polanka Wielka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/238/2010 Rady
Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011 oraz Uchwała Nr V/29/2011
Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 kwietnia 2011
roku w sprawie zmiany uchwały XLIII/238/2010 Rady
Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2011.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
§ 5. Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Przewodniczący Rady
Stanisław Orlanka

6305

6306
6306

UCHWAŁA NR XIV/109/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek
leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach
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 2001r Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.
Dz.U. 2002 Nr 200, poz. 1682), oraz art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.
z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się:
1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2) wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3) wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych, informacji o gruntach, informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/248/2008 Rady
Gminy Zabierzów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39991 –

Poz. 6306

informacji o gruntach, informacji o lasach (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2008 r. Nr 809, poz.5889).

dowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów i w sołectwach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39992 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39993 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39994 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39995 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39996 –

Poz. 6306

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39997 –

Poz. 6306
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39998 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 39999 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40000 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40001 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40002 –

Poz. 6306

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40003 –

Poz. 6306
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40004 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40005 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40006 –

Poz. 6306

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40007 –

Poz. 6306
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/109/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40008 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40009 –

Poz. 6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40010 –

Poz. 6306

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik
6306

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

– 40011 –

Poz. 6307

6307
6307

UCHWAŁA NR XIV/116/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów
z dnia 28 grudnia 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 233 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy
Zabierzów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie przychodów
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu
ka Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów
Gminy Zabierzów na 2011 rok w brzmieniu
ka Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków
Gminy Zabierzów na rok 2011 w brzmieniu
ka Nr 3 do niniejszej uchwały.

budżetu
załącznibudżetu
załącznibudżetu
załączni-

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 4. Zmienia się plan wydatków na programy
i projekty finansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Funduszu Rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabierzów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zabierzów na roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011
OPIS ZMIAN
Dział

Rozdz.

1

2

I.
7.

PRZYCHODY
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu

RAZEM:
SALDO ZMIAN:

Zmniejsz
o kwotę
(w zł)
3

Zwiększ.
o kwotę
(w zł)
4

0
0

455 000
455 000

0
0

455 000
455 000

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
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Poz. 6307
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział

bieżące /
majątkowe

Paragraf

2

3

1
853

Dział - nazwa

4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

bieżące
2887

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
OGÓŁEM
BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE

PLAN NA
ROK
2011
5
4 069
4 069
4 019

50

4 069
4 069
0
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZABIERZÓW NA 2011 ROK
Dz.

Rozdz.

1
010

2

Treść

3

4

01008
1.
a)
700
70005
2.
a)
801
80101
1.
a)

80110
1.
a)

5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
wydatki bieżące, w tym w szczególności:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
wydatki bieżące, w tym w szczególności:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne
Gimnazja
wydatki bieżące, w tym w szczególności:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
- wynagrodzenia i pochodne

Plan budżetu na 2011 rok
zmniejszenie
zwiększenie
planu o kwotę
planu o kwotę
(w zł)
(w zł)
6
7
0
40 000
0
40 000
0
40 000
0
40 000
0
40 000
60 000
0
60 000
0
60 000
0
60 000
0
0
460 000
0
235 000
0
235 000
0
235 000
0
30 000
0
205 000
0
225 000
0
225 000
0
225 000
0
15 000
0
210 000

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
853
85395
1.
d)
854
85401
1.
a)
926
92601
2.
a)

– 40013 –

Poz. 6307

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym w szczególności:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
wydatki bieżące, w tym w szczególności:
wydatki bieżące jednostek budżetowych
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
RAZEM ZMIANY
SALDO ZMIAN

0

4 069

0
0
0

4 069
4 069
4 069

45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
60 000
60 000
60 000
60 000

105 000
0

564 069
459 069

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki
majątkowe

I. WYDATKI OBJĘTE PLANEM BUDŻETU
700
8.

GODPODARKA MIEKSZANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Projekt budowlano - wykonawczy budynku komunalnego w Karniowicach

6.

KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Boisko sportowe w Karniowicach

70005

926
92601

-60 000
-60 000
-60 000
60 000
60 000
60 000

RAZEM

0
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2011
Jednostka budżetowa
1
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Balicach

Klasyfikacja
budżetowa (dział/rozdz.)
2
3
801

80101

Dochody
własne
4
1 036

Wydatki
5
1 036

Stan środków na
koniec roku
6
0

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Balicach
Szkoła Podstawowa
w Bolechowicach
Szkoła Podstawowa
w Bolechowicach
Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Szkoła Podstawowa w Brzeziu
Szkoła Podstawowa
w Kobylanach
Szkoła Podstawowa
w Kobylanach
Szkoła Podstawowa
w Nielepicach
Szkoła Podstawowa
w Nielepicach
Szkoła Podstawowa
w Zabierzowie
Szkoła Podstawowa
w Zabierzowie
Gimnazjum w Zabierzowie
Gimnazjum w Zabierzowie
Zespół Szkół w Rząsce
Zespół Szkół w Rząsce
Zespół Szkół w Rudawie
Zespół Szkół w Rudawie
Zespół Szkół w Rudawie

– 40014 –

Poz. 6307

854

85401

6 200

6 200

0

801

80101

2 043

2 043

0

854

85401

100

100

0

852
854
801

85295
85401
80101

1 500
200
309

1 500
200
309

0
0
0

854

85401

100

100

0

801

80101

9

9

0

854

85401

100

100

0

801

80101

7 099

7 099

0

854

85401

10 100

10 100

0

801
854
801
854
801
852
854

80110
85401
80101
85401
80101
85295
85401

25 980
200
73
200
36
2 000
10 100

25 980
200
73
200
36
2 000
10 100

0
0
0
0
0
0
0

67 385

67 385

0

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/116/11
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 listopada 2011 r.
Zmiany wydatków na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Rolnego
na lata 2011-2013

LP

1

1

NAZWA
PROJEKTU PROGRAMU

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA/
KOORDYNUJĄCA

ŁĄCZNIE
2011

2
Projekt systemowy pn. "Ku
samodzielności praca systemowa
z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym"

3

4

GOPS Zabierzów lider

458 462

WYSOKOŚĆ WYDATKU
W ROKU 2011
ŚRODKI
ŚRODKI
INNE
BUDŻETU
EFS,
ŹRÓDŁA
GMINY
EFRR
5
6
7

44 332

23 887

390 243

WYSOKOŚĆ WYDATKU
W ROKU 2012
ŚRODKI
ŚRODKI
INNE
BUDŻETU
EFS,
ŹRÓDŁA
GMINY
EFRR
8
9
10

41 166

22 243

359 253

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

LP

NAZWA PROJEKTU - PROGRAMU

1

2
Projekt systemowy pn. "Ku samodzielności - praca systemowa
z rodziną zagrożoną wykluczeniem
społecznym"

1

– 40015 –
JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA/
KOORDYNUJĄCA
3
GOPS Zabierzów lider

Poz. 6307,6308,6309
WYSOKOŚĆ WYDATKU W ROKU 2013
ŚRODKI BUINNE
ŚRODKI
DŻETU GMIŹRÓDŁA
EFS, EFRR
NY
11
12
13
x

x

x

OGÓŁEM
2011-2013
14
881 124

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik
6307

6308
6308

UCHWAŁA NR XIV/120/11
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11 z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych
oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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 (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.),
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz art. 28 § 4
i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada
Gminy Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Gminy Zabierzów Nr XIII/100/11
z dnia 28 października 2011 r. w sprawie inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat
lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso dokonuje się następujących zmian:

1) za inkaso podatków wymienionych w § 1, pkt 1
niniejszej uchwały w wysokości 12 % kwot
podatków pobranych i odprowadzonych do
budżetu,
2) za inkaso opłaty wymienionej w § 1, pkt 2 niniejszej uchwały w wysokości 50 % kwoty
opłat pobranych i odprowadzonych do budżetu,
3) za inkaso opłaty wymienionej w § 1, pkt 3 niniejszej uchwały w wysokości 5 % kwoty
opłat pobranych i odprowadzonych do budżetu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów i w sołectwach.
Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Maria Kwaśnik

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Inkasentom, przysługuje wynagrodzenie wynoszące:
6308

6309
6309

UCHWAŁA NR X/91/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235,
art. 236, art. 237 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę
6.739,00 i ustala się dochody w wysokości 21.739.352,88
w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.070.158,86 dochody majątkowe w wysokości 2.669.194,02 Dokonuje się zmian w pozycjach dochodów jak w tabeli poniżej

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

Lp.

Dział

1

010

2.

020

3.

400

4.

600

5.

700

6..

750

7.

801

8.

852

9.

900
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Źródło dochodów
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
Leśnictwo
Dochody majątkowe w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Dochody bieżące w tym:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Transport i łączność
Dochody bieżące w tym:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących sektora finansów publicznych (§ 2440)
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody bieżące w tym:
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł (§ 2708)
Administracja publiczna
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z usług (§ 0830)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Razem dochody zwiększenia, zmniejszenia w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Ogółem dochody zwiększenia

Poz. 6309

Kwota w złotych
Zwiększenia Zmniejszenia
25.000,00
25.000,00
25.000,00

4.200,00
4.200,00
4.200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.950,00
1.950,00
1.950,00

7.011,00
7.011,00
5.700,00
1.311,00

1.050,00
1.050,00
1.050,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.050,00
5.050,00
5.050,00

8.500,00
8.500,00
6.500,00
2.000,00
50.750,00
46.550,00
4.200,00
6.739,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00
44.011,00
44.011,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.739,00 i ustala się wydatki w wysokości 21.725.612,88 w tym: \
- wydatki bieżące w wysokości 18.348.040,24
- wydatki majątkowe
w wysokości 3.377.572,64 Dokonuje się zmian w wydatkach jak w tabeli poniżej
Lp.

Dz.

1.

010

Rozdz.

01010
2.

400
40002

Nazwa - rodzaj wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz
i wodę
Dostarczanie wody
Wydatki bieżące w tym:

Kwota w zł
zwiększenia
zmniejszenia
73.887,00
73.887,00
73.887,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 571

3.

600
60016

4.

700
70005

5.

710
71004

6.

750
75011

75022

75023

7.

754
75412

8.

757
75702

9.

758
75818

10.

801
80101
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1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Na programy finansowane z udziałem środków których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dotacja na zdania bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące w tym:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe

Poz. 6309
3.000,00
3.000,00
14.200,00
14.200,00
14.200,00
14.200,00
14.200,00

74.487,00
74.487,00

74.487,00
7.311,00
7.311,00
7.311,00
6.000,00
6.000,00
1.311,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00

5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00

69.570,00
2.701,00
2.701,00
2.701,00
2.701,00
393,00
393,00
393,00
393,00
66.476,00
54.476,00
54.476,00
13.276,00
41.200,00
12.000,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00

2.839,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00
2.839,00

2.839.00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

30.300,00
3.000,00

84.118,59
84.118,59
84.118,59
2.500,00
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Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
Wydatki bieżące w tym:
dotacja na zadania bieżące
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
Wydatki bieżące w tym:
dotacja na zadania bieżące
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki bieżące w tym:
dotacja na zadania bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Na programy finansowane z udziałem środków których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dotacje
Razem zwiększenia, zmniejszenia wydatków w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem zwiększenia wydatków

3.000,00
3.000,00
3.000,00
27.300,00
27.300,00
27.300,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.050,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
150,00
150,00
150,00
32.156,41
32.156,41
32.156,41
4,10
4,10
32.152,31
4.705,00
4.705,00
4.705,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

11.000,00
227.051,00
141.164,00
85.887,00
6.739,00

11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00

220.312,00
145.825,00
74.487,00

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 13.740,00
z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.956.985,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
w wysokości 3.970.725,00 w specyfikacji jak poniżej:
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2011
Lp. Treść
Plan wg uchwał i zarządzeń Zwiększenia
1.
Dochody ogółem
21.732.613,88
6.739,00
2.
Wydatki ogółem
21.718.873,88
6.739,00
3.
Wynik (1-2) nadwyżka
13.740,00
Finansowanie (4-5)
- 13.740,00
4.
Przychody budżetu
3.956.985,00
1.pożyczki
259.066,00
2.kredyty
3.697.919,00
5.
Rozchody budżetu
3.970.725,00
1 spłaty pożyczek
70.596,00
2. spłata kredytów
3.900.129,00
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

Zmniejszenia

Plan po zmianach
21.739.352,88
21.725.612,88
13.740,00
- 13.740,00
3.956.985,00
259.066,00
3.697.919,00
3.970.725,00
70.596,00
3.900.129,00
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
6309

6310
6310

UCHWAŁA NR X/83/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1594 z późniejszymi
zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm. w związku z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku
od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,70 zł za 1m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25
zł od 1m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 9,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych: - letniskowych 6,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej - inne w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/161/09 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 26 października 2009r w sprawie: podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

6310

6311
6311

UCHWAŁA NR X/84/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wiśniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz, 961) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października
2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95 poz. 962) Rada
Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi
rocznie:
1)
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton
c) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
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łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.
d) od autobusów - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
4) od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i więcej,
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Poz. 6311

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/162/09 z dnia
26 października 2009 r. w sprawie: określenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie gminy
Wiśniowa
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.
Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa
Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Wiśniowa
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.1
4.2
4.3

Inne parametry pojazdu Samochodowego
Rodzaj dopuszczalna masa Całkowita (DMC)

2
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton
Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu
pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów
od 7 ton i poniżej 12 ton
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 15
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia nie
mniej niż 15 i mniej niż 30
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą
i wyższą niż 30

w zł. od 1 pojazdu
Od pojazdów
wyprodukowanych przed
31.12.1998 r.
3
540

Od pojazdów wyprodukowanych
po 1.01.1999 r.
4
504

648

600

756
696

696
648

200

200

420

360

684

660

1320

1200

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa
Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Wiśniowa
Lp.

Inne parametry Pojazdu Rodzaj, 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 ton
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej

w zł. od 1 pojazdu
Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne
3.

Inne systemy zawieszenia osi
4.

504
600
696
804

576
672
780
1350

996
1104
1200
1296
1404
1500

1104
1200
1296
1404
1700
1700

1704
1800
1896
2004
2150

1800
1896
2004
2600
2600
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa
1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach
i DMC zespołu pojazdów

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Wiśniowa

w zł. od 1 pojazdu

Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane za
równoważne
1.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1200
1.2
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1296
1.3
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1404
1.4
nie mniej niż 31 ton i i więcej
1500
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów
2.1
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton
1500
2.3
nie mniej niż 40 ton
2290

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1296
1404
1500
2100
1800
2720
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/84/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wiśniowa

Lp.

Inne parametry pojazdu
Rodzaj, liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (DMC) zespołu pojazdów

1
2
1. Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1.4 nie mniej niż 25 ton
2. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
2.2 nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
2.3 nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton
2.4 nie mniej niż 38 ton
3. Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC
3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
3.2 nie mniej niż 38 ton

Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Wiśniowa

w zł. od 1 pojazdu

Zawieszenie osi pneumatyczne
i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
4

696
804
900

804
900
1100

804
900
1104
1199,08

996
1104
1400
1773,90

996
1150

1150
1336,46

3

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
6311

6312
6312

UCHWAŁA NR X/85/11
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie: zmiany stawki opłaty targowej
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 poźn.
zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1, lit „a” i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95,poz. 613 z późn. zm.)
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.
961) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za
dokonywanie sprzedaży na terenie Gminy Wiśniowa, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej są: Stanisław Kaczmarczyk Zofia Kaczmarczyk
3. Do potwierdzenia poboru opłaty targowej służą blankiety wydawane przez Księgowość Urzędu Gminy
w Wiśniowej.

4. Inkasent pobrane należności zobowiązany jest wpłacić do kasy Urzędu Gminy w Wiśniowej, w terminie
do 3 dni od ich poboru.
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
w wysokości 40 % od pobranych należności.
6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej z pobierającym, do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrana została opłata.
§ 3. Traci moc Uchwała II/12/02 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty
targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wiśniowa.
§ 5. 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 Gminy
Ryszard Dudzik
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Załącznik
do uchwały Nr X/85/11
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.

Stawki opłaty targowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie
Sprzedaż z samochodu osobowego lub przyczepy
Sprzedaż z samochodu dostawczego do 3,5 tony lub przyczepy
Sprzedaż z samochodu ciężarowego (powyżej 3,5 tony) lub przyczepy
Sprzedaż ze straganu
Strzelnice i karuzele
Sprzedaż z ręki, kosza
Sprzedaż owoców, warzyw, nabiału, drobiu i kwiatów zajmujących plac o powierzchni za
1 m2
Za dodatkowe zajęcie placu przez samochód, ciągnik, przyczepę itp. przy sprzedaży ze
stoiska, straganu lub placu od samochodu, ciągnika, przyczepy itp.

Stawka
opłaty w zł
10
20
30
15
20
5
2
5

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dudzik
6312

6313
6313

UCHWAŁA NR XV/81/2011
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy
Wierzchosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego budową sieci kanalizacji sanitarnej
w wysokości 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infra6313

struktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość
ma po ich wybudowaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Mikołajczyk
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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.
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Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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