DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 595

Kraków, dnia 17 grudnia 2011 r.
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Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu
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Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu
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Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu
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Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu
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Wojewody Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania
błędu
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Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

43416

Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w formularzach deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości

43416

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu płatności

43417

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r. dotyczącej poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

43417

Rady Gminy w Gnojniku z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik

43418

Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

43419

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego

43424

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku na 2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego

43443

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na
2012 rok

43444
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Poz. 7010

POROZUMIENIA
7024

–

Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 października 2011 r. W dniu 27 października 2011 r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Raba Wyżna reprezentowaną przez Wójta Gminy Raba Wyżna - Pana Andrzeja Dziwisza

43448

7010
7010

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd w uchwale Rady Gminy
Kamionka Wielka Nr XI/92/2011 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 548, poz. 5808) polegający na
braku załącznika Nr 3 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/92/2011 stanowi załącznik do niniejszego Obwieszczenia.
wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak
Załącznik
do Obwieszczenia

wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak
7010
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Poz. 7011,7012,7013

7011
7011

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz.
1172) prostuje się błąd w uchwale Rady Gminy Polanka
Wielka Nr X/63/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na
rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 571, poz. 6300) gdzie
w załączniku do uchwały w pkt 4.1.4 (inny system zawie-

szenia osi) zamiast kwoty „2.322, 00 zł.” winna być kwota „2.302,00 zł.”
wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak

7011

7012
7012

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błędy w uchwale Rady Miejskiej
w Skale Nr XVI/92/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Skała (Dz. Urz. Woj. Małop.
Nr 579, poz. 6476) gdzie w załączniku Nr 1 do uchwały
w rozdziale 4 Rodzaje i wysokości cen i stawek opłat
w pkt 4.1 – tabeli – Wysokości cen i stawek opłat za

dostarczenie wody w lp. 1 zamiast kwoty „ 2,80zł” winna być kwota „2,92 zł” oraz w pkt 4.3 Wysokości cen
i opłat za odprowadzone ścieki w lp. 1 zamiast kwoty
„3,70 zł” winno być „ 3,90 zł”.
wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak

7012

7013
7013

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz.
1172) prostuje się błąd w uchwale Rady Gminy Tokarnia
Nr XIII/70/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 559, poz. 5983) polegający
na braku §5 o treści:
7013

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.”
wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak
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Poz. 7014,7015,7016

7014
7014

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie sprostowania błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 197,
poz. 1172) prostuje się błąd w uchwale Rady Miejskiej
w Alwerni Nr XVI/115/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 564,
poz. 6098) polegający na błędnej dacie podjęcia uchwały

w tytule aktu, gdzie zamiast: „25 listopada 2008 r.” winno
być „25 listopada 2011 r.”
wz. Wojewody Małopolskiego
Wicewojewoda Małopolski
Andrzej Harężlak

7014

7015
7015

UCHWAŁA NR XV/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
zmianiająca uchwałę Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2011r. Nr 197, poz. 1172) i 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 Miejska uchwala:
§ 1. Zmienia się treść § 1 ust.2 lit.d Uchwały Nr
XIV/75/2011Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, który otrzymuje brzmienie:

„związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,60 zł
od 1m² powierzchni użytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Urbański

7015

7016
7016

UCHWAŁA NR XV/91/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w formularzach deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) i 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 Miejska uchwala:
§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w treści formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości przyję-

tych Uchwałą Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2011 r.:
1) w formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości w poz. E.2- Powierzchnia budynków lub ich części, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
2) w formularzu informacji w sprawie podatku od nieruchomości w poz. E.2- Powierzchnia budynków lub ich
części, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

Poz. 7016,7017,7018

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Urbański

7016

7017
7017

UCHWAŁA NR XVI/120/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r.
dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, sposobu poboru i terminu
płatności
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 poźn. zm.; i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z poźn. zm., Rada Gminy Bukowina Tatrzańska zmienia uchwałę Nr XV/104/2011 Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych, sposobu poboru i terminu płatności
w następujący sposób:

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
DWIE OSIE
f) nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie 1.498 zł
g) powyżej 36 ton 1.560 zł
TRZY OSIE
i) nie mniej niż 12 ton, do 36 ton włącznie 846 zł
j) powyżej 36 ton 1.186 zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

§ 1. Zmienia się brzmienie w uchwale § 1 pkt 4 tiret
pierwsze lit. f i g, tiret drugie lit. e i f oraz § 1 pkt 6 tiret
pierwsze lit. f, g, i, j, tiret drugie lit. f, g, h, i w to miejsce
wprowadza się zapis:
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton:
1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
TRZY OSIE

DWIE OSIE
f) nie mniej niż 33 tony, do 36 ton włącznie 1.622 zł
g) powyżej 36 ton 2.118 zł
TRZY OSIE
h) nie mniej niż12 ton, do 36 ton włącznie 1.186 zł
i) powyżej 36 ton 1.612 zł
§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega
zmianie
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bukowina Tatrzańska.

f) do 36 ton włącznie 1.876 zł
g) powyżej 36 ton 2.162 zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych;
TRZY OSIE
e) do 36 ton włącznie 2.162 zł
f) powyżej 36 ton 2.856 zł
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych

§ 4. 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 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

7017

7018
7018

UCHWAŁA NR XVI/121/2011
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 rok
dotyczącej poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso
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. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
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i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm., art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm., oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm, oraz
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm. Rada Gminy Bukowina Tatrzańska
zmienia uchwałę Nr XV/103/2011 Rady Gminy Bukowina
Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie poboru
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso w następujący sposób:

Poz. 7018,7019

zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska podatków. Wynagrodzenie za inkaso podatków inkasenci otrzymują
w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia”.
Wprowadza się zapis: „Inkasentom przyznaje się
wynagrodzenie w wysokości 8% od sumy zainkasowanych podatków”.
2) W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.
§ 2. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

§ 1.
1) W § 3 Uchwały w miejsce zapisu „Inkasentom przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 8% od sumy
7018

7019
7019

UCHWAŁA NR IX/93/11
RADY GMINY W GNOJNIKU
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne
prowadzone przez Gminę Gnojnik realizują program
wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę
programową wychowania przedszkolnego i zapewniają
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ciągu
5 godzin dziennie oraz naukę religii.
§ 2.
1. Za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1 ustala się
opłatę od jednego dziecka w wysokości: 1,60 zł.
Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę
świadczenia.
2. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących w warunkach bezpiecznych
i przyjaznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
2) organizowanie uroczystości, wycieczek i imprez
okolicznościowych dla dzieci.
3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
4) wspieranie i korygowanie rozwoju dzieci.
5) organizowanie na życzenie rodziców odpłatnych zajęć prowadzonych przez inne podmioty
niż przedszkola.
3. Opłata o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów
wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkola podmioty.

§ 3.
1. Miesięczna wysokość opłaty za czas płatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej,
o której mowa w § 2 ust. 1 i liczby godzin pobytu
dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej i religii oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.
2. Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni deklarują liczbę
godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2
nie dłużej, niż czas pracy danego przedszkola określony w zatwierdzonym projekcie organizacyjnym
przez Wójta Gminy w Gnojniku.
3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz tryb postępowania w sprawie uiszczania opat za świadczenia udzielane poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego określi umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do ponoszenia
odpłatności za świadczenia określone w § 2 oraz odpłatności za posiłki ustalone w każdej placówce przez dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy w Gnojniku.
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 uiszczane są
przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkoli w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca za bieżący miesiąc w przedszkolu.
§ 6. Obniża się odpłatność o 50% za pobyt dziecka
w przedszkolu jeżeli w danym miesiącu nie bierze udziału w 50% obowiązkowych zajęć.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gnojnik oraz dyrektorom przedszkoli.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/34/2011 Rady Gminy
w Gnojniku z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gnojnik
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w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Machał

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
7019

7020
7020

UCHWAŁA NR XIV/86/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na

lata 2012 – 2018 r. Program określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
Załącznik
do uchwały nr XIV/86/11
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2011 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
I Stan mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje w szczególności:
1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
z podziałem na kolejne lata.
3) zasady zarządzania lokalami uwzględniający politykę czynszowa i warunki najmu lokali.
§ 2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
1) mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 23 lokale mieszkalne oraz udział 1/3 cz. w jednym lokalu. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wynosi 1324,49 m2.
2) Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój obecnie nie posiada lokali socjalnych.
3) w związku z obowiązkiem gminy zabezpieczenia lokali dla osób eksmitowanych, w ciągu najbliższych pięciu lat
uzasadniony jest zakup lub budowa budynku w celu wyodrębnienia kilku lokali socjalnych.
4) należy założyć, że wykazane zasoby ulegną nieznacznym zmianom w ciągu najbliższych siedmiu lat. Źródłem
finansowania budowy lub nabycia lokali jest ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
§ 3. Zestawienie lokali mieszkalnych oraz ich powierzchni wchodzących w mieszkaniowy zasób Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Lp.
1.1
2.2
3.3
3.4
4.5
5.6
5.7
6.8

adres lokalu – lokalizacja
Piwniczna-Zdrój ul. Partyzantów 1
Piwniczna-Zdrój ul. Zdrojowa 11
Piwniczna-Zdrój ul. Węgierska 12
Piwniczna-Zdrój ul. Węgierska 12
Piwniczna-Zdrój, Rynek 11 – MGOK
Piwniczna-Zdrój ul. Ogrodowa 2/1
Piwniczna-Zdrój ul. Ogrodowa 2/2
Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska bn -

powierzchnia w m2
66,65
47,25
31,68
19,00
41,00
42,52
47,40
51,25
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7.9
7.10
8.11
9.12
10.13
11.14
11.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.22
13.21
14.22
15.23
16.24
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Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 23 – Szkoła Podstawowa
Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 33 – Szkoła Podstawowa
Piwniczna-Zdrój ul. Węgierska 118, Przedszkole
Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19a - Zakład Leśno Drzewny
Kokuszka 90 – dom nauczyciela
Młodów 83 - Przedszkole
Młodów 83 - Przedszkole
Łomnica Zdrój 336/1- Szkoła Podstawowa
Łomnica Zdrój 336/2 – Szkoła Podstawowa
Łomnica Zdrój 336/3 – Szkoła Podstawowa
Łomnica Zdrój 336/4- Szkoła Podstawowa
Łomnica Zdrój 336/5 – Szkoła Podstawowa
Młodów 73
Piwniczna-Zdrój ul. Sobieskiego 21/20 – Spółdzielnia
Mieszkaniowa UWROCIE
Nowy Sącz ul. Batorego 81 G m 1 – Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piwniczna-Zdrój ul. Krynicka 4
1/3 cz. –całość 119,36 m2
RAZEM

78,80
60,30
36,30
51,62
68,00
49,35
30,00
76,00
81,00
41,00
83,90
66,00
112,00
42,13
61,55
39,79
1 324,49

§ 4. Wykaz budynków, w których usytuowane są lokale mieszkalne , stan wyposażenia oraz potrzeby remontowe budynków – lokali.
Lp.

1.

Adres

PiwnicznaZdrój,
ul. Partyzantów 1

2
PiwnicznaZdrój, ul.
Zdrojowa 11

3
PiwnicznaZdrój,
ul. Węgierska 12

4
PiwnicznaZdrój
Rynek 11
(dom
kultury)

lokalizacja
mieszkania
(opis budynku)
Budynek drewniany, jednopiętrowy, kryty blachą, rok budowy
1930

Budynek drewniany, z dachem
dwuspadowym,
parterowy rok
budowy 1970
pow.uż.
47,25 m2

Budynek drewniany, piętrowy,
stary, kryty dachówką, rok budowy 1930, ½
budynku jest
w zasobach gminy
pow.uż. 50,68
m2,
Budynek murowany 4 –
kondygnacyjny

opis pomieszczeń,

I piętro
powierzchnia mieszkalna –
66,65:
Izba A - 34,65 m2
Izba B – 19,90 m2
Kuchnia 12,10 m2

Izba a – 18,00 m2
Izba b – 15,75 m2
Kuchnia 7,20 m2
łazienka – 6,30 m2

Lokal nr 1.: 31,68 m2:
Pokój 15,96 m2
Kuchnia 15,72 m2
Lokal nr 2- 19,00 m2:
Pokój – 10,05 m2, kuchnia 8,95 m2

Mieszkanie na parterze budynku dwa pokoje +kuchnia+
łazienka o pow. 41,00 m2

stan wyposażenia
-instalacje
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna,
elektryczna,

Instalacja wodociągowa z lokalnego
ujęcia wody, elektryczna, kanalizacyjna,
kocioł c.o. na paliwo
stałe

Lokalna instalacja
wodociągowa, elektryczna
ogrzewanie – piece
w pomieszczeniach

Przewidywane
remonty – uwagi
W roku 2009
przemalowanie blachy na
dachu, brak wentylacji
umożliwiającej korzystanie
z kuchni gazowej
Nie przewiduje się remontów
W r. 2010 przebudowa komina, wymiana pokrycia
dachowego z dachówki na
blachę profilowaną, założono nowe orynnowanie, brak
wentylacji umożliwiającej
stosowanie kuchni gazowej
Stan budynku dobry,
w najbliższych 5 latach nie
przewiduje się remontów
W 2010 dokonano wymiany
części instalacji elektrycznej
Ze względu na stan techniczny zły, budynek nie
powinien być zamieszkany.
Nie przewiduje się remontów

Instalacja wodociągowa, elektryczna,
kanalizacyjna, c.o.
z kotłowni wspólnej
z MOK

Trwa przebudowa budynku,
w lokalu nie planuje się
remontów
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5
PiwnicznaZdrój,
ul. Ogrodowa 2

6
PiwnicznaZdrój, Kosarzyska

7
PiwnicznaZdrój Kosarzyska 23
Szkoła

8
PiwnicznaZdrój
ul. Węgierska 118
(przedszkole)
9

Na parterze i na I piętrze
znajdują się gabinety lekarskie, na II piętrze znajdują się
dwa mieszkania:
I – 47,40 m2
II-42,52 m2

wodociąg
kanalizacja
ciepła woda,
centralne ogrzewanie

Budynek drewniany z dachem
dwuspadowym,
kryty papą, położony w pobliżu
nieczynnego
wysypiska odpadów
pow.użytkowa
51,25 m2
Budynek murowany 3kindygnacyjny

Dwie izby, kuchnia, łazienka

Brak instalacji elektrycznej,
instalacja wodociągowa z lokalnego
ujęcia wody, ogrzewanie – piec na paliwo stałe –
w pomieszczeniach

Budynek drewniany, 3kondygnacyjny,
kryty blachą

Młodów 83
Przedszkole

ŁomnicaZdrój 336
Szkoła

Budynek murowany,
3 kondygnacyjny,
kryty blachą

10
Kokuszka 90

11

12
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Budynek murowany, dwupiętrowy, dachstropodach kryty
papą, położony
w centrum miasta
Pow.uż.587,15
m2

Budynek biurowomieskzalny „Leśniczówka”, murowany,
rok budowy 1968,
Budynek drewniany 1kondygnacyjny,
kryty dachówką,
pow.uż.68m2
Budynek
3 kondygnacyjny,
murowany, kryty
blachą

PiwnicznaZdrój,
Kosarzyska
19a
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I mieszkanie o pow.78,80 m2 3 pokoje, kuchnia , łazienka,
przedpokój.
II mieszkanie o pow, 60,30 m2
:
2 pokoje, kuchnia , łazienka,przedpokój.
Mieszkanie na poddaszu
o pow. 36,30 m2 :
1pokój, kuchnia, łazienka

Konieczna wymiana stolarki
okiennej, docieplenie ścian
zewnętrznych, docieplenie
i uszczelnienie dachu, przebudować schody wejściowe
do pomieszczeń wynajmowanych
przez służbę zdrowia, przebudowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej wody i centralnego
ogrzewania
z dostosowaniem do różnorodności wykorzystywania
pomieszczeń.
Budynek w stanie ruiny,
więźba dachowa zbutwiała,
kryty papą.
Nie przewiduje się remontów, nie nadaje się obecnie
do zamieszkania

Instalacja wodociągowa, elektryczna,
kanalizacyjna, c.o.
z kotłowni wspólnej ze
Szkołą

W okresie objętym opracowaniem nie planuje się
remontów

Instalacja wodociągowa, elektryczna,
kanalizacyjna, c.o.
z kotłowni wspólnej
z przedszkolem

W okresie objętym opracowaniem nie planuje się
remontów

Mieszkanie na parterze ,
3 pokoje, kuchnia, łazienka,
pow. uz. 51,62 m2

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
c.o. z kotłowni zakładu

Stan dobry po remoncie, do
wymiany instalacja c.o.

3 pokoje, kuchnia, łazienka

Instalacja wodociągowa, elektryczna,
kanalizacyjna, c.o.
z kotłowni własnej

W okresie objętym opracowaniem nie planuje się
remontów

I mieszkanie 49,35 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój,
I I mieszkanie 30,00 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka,
mieszkanie nr 1
76 m2
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój,
mieszkanie nr 2
81 m2
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój,
mieszkanie nr 3
41 m2
- 1 pokój, kuchnia, łazienka,
przedp.
mieszkanie nr 4
83,980 m2
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka,przedpok.,mieszk. nr 5, 66
m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,

W okresie objętym opracowaniem nie planuje się
remontów

Instalacja wodociągowa, elektryczna,
kanalizacyjna, c.o.
z kotłowni wspólnej ze
Szkołą

Planuje się wymianę stolarki
okiennej – 36 okien
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13
Młodów 73

14
PiwnicznaZdrój ul.
Sobieskiego
21/20
15
Nowy Sącz
ul. Batorego
81G/1

16
PiwnicznaZdrój
ul. Krynicka
4

Budynek murowany
2 kondygnacje
podpiwniczony,
dach pokryty
blachą
Budynek wielorodzinny – blok
mieszkalny

Budynek wielorodzinny – blok
mieszkalny

Budynek drewniany 2 kondygnacje
podpiwniczony,
rok budowy 1920
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Parter – 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, poddasze użytkowe 3 pokojowe, pow. uz.112 m2

Instalacja elektryczna
i wodociągowa, c.o.
z kotłownia

Budynek w dobrym stanie
technicznym, nie przewiduje
się remontów,

Lokal – 2 pokoje, kuchnia,
łazienka o pow. 42,13 m2

Instalacje wod.-kan.
i c.o. wspólne
w budynku

Lokal dobrze utrzymany, nie
wymaga remontu

Lokal – 3 pokoje, kuchnia,
łazienka o pow. 61,55m2

Instalacje wod.kan.c.o.i gazowe
wspólne w budynku

Lokal dobrze utrzymany, nie
wymaga remontu.

Udział 7/24 w budynku 3 pokoje na parterze
i kuchnia, 5 pokoi na poddaszu, piwnice

§ 5. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na kolejne lata.
1) analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych
budynków i lokali mieszkaniowych zasobu Gminy
wynika z konieczności utrzymania stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie ich użytkowania,
ochrony zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach
budynków.
2) przy planowaniu remontów i modernizacji wykorzystane zostaną wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych w zakresie wymaganym
przez ustawę Prawo budowlane.
3) ze względu na duże zaległości remontowe, koniecznym jest ustalenie priorytetów wynikających z wymogów bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz wykluczających powstawanie stanów świadczących
o niegospodarności właściciela zasobu mieszkaniowego, a w szczególności:
- termomodernizacja budynku, uszczelnienie dachu, przebudowa instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Ogrodowa 2
- wymiana stolarki okiennej w lokalach przy ul. Ogrodowej 2 i w lokalach budynku Szkoły Podstawowej
Łomnicy Zdroju oraz wymiana drzwi wejściowych
i instalacji CO w lokalu Kosarzyskach 19a.
4) Część budynków, które w całości lub częściowo zajęte są na cele mieszkalne; w Piwnicznej-Zdroju przy
ul. Partyzantów 1, przy ul. Węgierskiej 12, w Kosarzyskach przy wysypisku oraz budynek w Kokoszce
nr 90, została wybudowana ponad 100 lat temu i ze
względu na stan techniczny kwalifikuje się do likwidacji. Do czasu zapewnienia możliwości przekwaterowania najemców przeprowadzać remonty (zachowawcze) bieżące.
§ 6. Planowana sprzedaż lokali.
W okresie objętym planem nie przewiduje się sprzedaży lokali będących własnością gminy, ponieważ:
a) położone są w budynkach o charakterze publicznym
(szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia)
b) ich najem, w większości jest związany ze stosunkiem
pracy,

Instalacja elektryczna
i wodociągowa, kanalizacja do szamba,
ogrzewanie piecowe

Lokal przeznaczony do
zamiany za działkę najemców w trybie szczególnym.
Do uregulowania zniesienie
współwłasności
i wyodrębnienie lokalu odp.
udziałowi.

c) położone są w budynkach, które ze względu na stan
techniczny należy przeznaczyć do rozbiórki.
II Zarządzanie lokalami.
§ 7. Zasady polityki czynszowej.
1) polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do
takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2011
– 2018, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć
do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na
remonty.
2) budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zarządzają gminne jednostki organizacyjne tj; Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół oraz Zakład Leśno-Drzewny.
3) stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni
użytkowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na wniosek zarządcy/administratora.
4) najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu,
ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość
użytkową lokalu.
5) Burmistrz Miasta i Gminy może podwyższyć stawkę
podstawową czynszu nie częściej niż 1 raz w roku.
6) zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika
podwyższającego wartość użytkową lokalu jest
wprowadzana na zasadach przewidzianych w art.
6851 Kodeksu cywilnego.
7) najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania,
opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.
8) zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu. Wysokość stawek podstawo-
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wych czynszu za lokale ustala się na podstawie odrębnych przepisów.
9) ustala się czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu według następujących kryteriów:
- czynniki podwyższające:
a) za energię cieplną dostarczoną do lokalu
do 30%
b) za instalację wodociągowo-kanalizacyjną
w lokalu do 20%
c) za ciepłą wodę dostarczaną do lokalu
do 30%
d) za budynek po termomodernizacji lub generalnym remoncie do 50%
- czynniki obniżające:
a) lokal bez instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do 25%
b) lokal bez łazienki do 5%
10) wysokość wskaźnika wzrostu lub obniżki stawki podstawowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy.
11) stawka czynszu za lokale socjalne nie może być wyższa niż połowa stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy. Czynniki
podwyższające stawki czynszu nie dotyczą czynszu
za lokale socjalne.
§ 8. Kryteria najmu.
1) przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się
powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących
się w lokalu według kryteriów określonych w art. 2
ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
Cywilnego.
2) lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, przeznaczone są do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie
gminy co najmniej 5 lat,
3) Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój może
udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z osobami
innymi niż wymienione w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.
4) lokal może być oddany w najem osobie, która:
a) zamieszkuje w trudnych warunkach mieszkaniowych,
b) zamieszkuje w pomieszczeniach nie nadających
się na stały pobyt ludzi, a fakt ten potwierdzony
jest opinią właściwego organu nadzoru budowlanego,
c) uzyskuje niskie dochody
d) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego,
e) opuściła zakład karny a przed skazaniem zamieszkiwała na terenie gminy,
f) zamieszkiwała w ośrodkach dla bezdomnych,
jeżeli wcześniej zamieszkiwała na stałe na terenie gminy.
§ 9. Zasady najmu lokali socjalnych.
1) lokale socjalne z mieszkaniowego zasobu gminy
wyznacza Burmistrz Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2 lat.
2) wysokość czynszu za wynajem lokalu socjalnego
ustala się według stawki od 1 m² przyjętej na poziomie 50% najniższej stawki czynszu obowiązującej
w zasobach mieszkaniowych gminy.
3) umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta
z osobami, które:
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a) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia Sądu;
b) zostały pozbawione lokalu w wyniku zdarzeń
losowych;
c) nie mają tytułu prawnego do lokalu i których
dochód miesięczny na jednego członka rodziny
w okresie trzech miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie na listę przydziału lokalu socjalnego nie przekracza:
- 75 % najniższej emerytury dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 50 % najniższej emerytury dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.
4) po upływie okresu, na jaki była zawarta umowa najmu lokalu socjalnego, zawiera się kolejną umowę,
pod warunkiem, że miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza w/w progów
5) wynajmujący może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia,
jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu
i może używać tego lokalu.
6) wynajmujący może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeżeli dochody gospodarstwa domowego wzrosły ponad określone w pkt 3.
§ 10. Warunki szczególne najmu lokali.
1) wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę, jeżeli są jego pełnoletnimi dziećmi, rodzicami, osobami przysposobionymi lub innymi osobami w stosunku, do których najemca miał obowiązek świadczenia alimentacyjnego,
2) warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt
1 jest ustalenie, że wymienione osoby nie mogą zamieszkać z najemcą z tego powodu, że:
a) najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu
w którym zamieszkał,
b) przekwaterowanie wszystkich osób wraz
z najemcą do nowego miejsca zamieszkania najemcy, spowodowałoby przegęszczenie - poniżej 5m2 na osobę,
3) w przypadku braku przesłanek do zawarcia umowy
najmu z osobami, o których mowa w pkt 1 wynajmujący wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia
lokalu wyznaczając dodatkowy miesięczny termin.
4) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
wynajmujący wszczyna postępowanie sądowe o eksmisję.
5) osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy,
a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 kodeks
cywilny, obowiązane są do opuszczenia i opróżnienia lokalu i przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od śmierci najemcy z zastrzeżeniem, że:
a) wynajmujący może w szczególnych wypadkach
przedłużyć termin do opuszczenia i opróżnienia
lokalu, o którym mowa w ust. 1 maksymalnie
do 6 - ciu miesięcy.
b) Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój może
wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu
z osobami innymi niż wymienione w ust. 1, które
nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli faktycznie zamieszkiwały w tym lokalu
nie krócej jak 4 lata przed śmiercią najemcy,
6) po bezskutecznym upływie w/w terminów wszczyna
się postępowanie sądowe o eksmisję.
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§ 11. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej.
1) Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
uznaje się:
a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
b) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
z dochodów własnych Gminy,
c) środki
programu
wsparcia
finansowego
z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych.
d) inne środki.
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2) sposób i zasady zarządzania lokalami w budynkach
wchodzących w skład zasobu gminy powinny zapewnić efektywne i sprawne zarządzanie, poprawę standardu zasobu mieszkaniowego oraz poprawę jakości
obsługi administracyjnej najemców, a także ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania.
Przewodniczący Rady
Adam Musialski
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UCHWAŁA NR XI/64/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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,
z późn. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682, z późn. zm.), Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji:
1) ustala się wzór formularza: Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek od
nieruchomości jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
rolny jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) ustala się wzór formularza: Deklaracja na podatek
leśny jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) ustala się wzór formularza: Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) ustala się wzór formularza: Dane o zwolnieniach
i ulgach podatkowych w podatku rolnym jak
w załączniku Nr6 do niniejszej uchwały;
7) ustala się wzór formularza: Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku leśnym jak w załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy
w Rzepienniku Strzyżewskim z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
§ 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
Aleksy Wołkowicz
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UCHWAŁA NR XI/65/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok,
a także ustalenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b
ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.
961.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0.45 zł
od 1 m2 powierzchni
b) -pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3.41 zł od 1 ha
powierzchni,
c) -pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0.10 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,30 zł za 1 m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 10,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4.10 zł za 1 m2 pow. użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń2,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego2,00 zł za 1 m2 pow. 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. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
11. budynki mieszkalne wraz z gruntem pod budynkiem
wykorzystywane wyłącznie na cele bytowe

12. grunty i budynki lub ich części wykorzystane na cele
ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej,
kultury fizycznej, zwalczania alkoholizmu, narkomanii, z wyłączeniem zajętych całości lub w części na
prowadzenie działalności gospodarczej.
13. budynki niemieszkalne wykorzystywane na cele
bytowe właścicieli budynków mieszkalnych (stodoły,
stajenki, szopy, komórki, garaże), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako drogi dojazdowe nie zaliczane do kategorii
dróg gminnych.
§ 3.
1. Zarządza się począwszy od 01 stycznia 2012 r. na czas
nieokreślony pobór podatku opisanego w § 1 niniejszej uchwały, a także podatku rolnego i leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się osoby wymienione
w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Określa się wynagrodzenie inkasenta za pobór podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości w wysokości
5% pobranej kwoty.
§ 4.
1. Traci moc Uchwała Nr XVIII/86/2008 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie określenia i wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na
2009 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 761 poz. 5403 z dnia
13 grudnia 2008 r.)
2. Traci moc Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na
2012 rok, a także ustalenia inkasentów podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego (nie publikowana).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
2. Treść uchwały podaje się do publicznej wiadomości
w formie obwieszczeń na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz
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Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
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z dnia 9 grudnia 2011
201 r.

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 grudnia 2011 r.
Wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski
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UCHWAŁA NR XI/66/2011
RADY GMINY RZEPIENNIK
RZEPIENNI STRZYŻEWSKI
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
transportow
na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
(t. Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2012 roku (M.P.
P. Nr 95, poz.962) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 październipaździern
ka 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotokwot

wych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P.
Nr 95, poz. 961) Rada Gminy
miny Rzepiennik Strzyżewski
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżejj 3,5 tony i poniżej 12 ton – w następującej wysokości w złotych:
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2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w następującej wysokości w złotych:
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
prz stosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w następującej wysokości
w złotych:

prz stosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
poja
równej lub wyższej niż 12 ton – w następującej wysokości
w złotych:
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5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa
anych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
p
podatnika podatku
rolnego w następującej wysokości
kości w złotych:

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
zą prowadzoną
prow
przez podatnika
podatku rolnego w następującej wysokości w złotych:
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7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia w następującej wysokości w złotych:

§ 2.
1. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/141/09 Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na 2010 r.
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego Nr 764, poz. 5946).
2. Traci moc Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy RzeRz
piennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2011 rok
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku
datku od środków transportowych na 2012 rok
(nie publikowana).

1. Uchwała wchodzi w życie
e po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wojewód
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy
t
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na terenie Gminy.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wojewód
Małopolskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.
2. - Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy
t
ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na terenie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksy Wołkowicz

7023

7024
7024

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
MIĘDZYG
NR 2
WÓJTA GMINY JABŁONKA
z dnia 27 października 2011 r.
W dniu 27 października 2011r., w Jabłonce, pomiędzy Gminą Jabłonka reprezentowaną przez Wójta Gminy
Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, a Gminą Raba Wyżna reprezentowaną przez Wójta Gminy Raba Wyżna - Pana
Andrzeja Dziwisza,
Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 5
ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samosam
pomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586) oraz uchwały
Rady Gminy Jabłonka Nr XV/77/2011 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy
Gminą Jabłonka, a Gminą Raba Wyżna w zakresie powierzenia przez Gminę Raba Wyżna Gminie Jabłonka
zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców
Gminy Raba Wyżna z zaburzeniami psychicznymi opieką
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Jabłonce
once oraz uchwały Rady Gminy
Jabłonka Nr XVII/86/2011 z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2011 Rady Gminy
Jabłonka z dnia 05 września 2011r. w sprawie zawarcia
porozumienia pomiędzy Gminą Jabłonka, a Gminą Raba
Wyżna w zakresie powierzenia
owierzenia przez Gminę Raba Wyżna
Gminie Jabłonka zadania publicznego dotyczącego
objęcia mieszkańców Gminy Raba Wyżna z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi
świa
przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jabłonce,
strony zawierają porozumienie w sprawie powierzenia
p
realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia
usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy
Samop
w Ja-

błonce dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu
Gminy Raba Wyżna.
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy
ul. Tetmajera 4 w Jabłonce jest ośrodkiem wsparcia
dziennego
nego pobytu, prowadzonym na zlecenie gminy
Jabłonka
ka przez organizację pozarządową.
§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym
mowa w § 1 zwany dalej ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi – upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy JaJ
błonka i Gmin Ościennych.
W
§ 3. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Małopolski w formie dotacji udzielanej Gminie
Jabłonka.
§ 4. Gmina Raba
ba Wyżna powierza Gminie Jabłonka
świadczenie usług przez ŚDS dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Raba
Wyżna, a Gmina Jabłonka zobowiązuje się te osoby
kierować i zorganizować pobyt w prowadzonym ŚDS,
o którym mowa w § 1 w ramach
amach posiadanych wolnych
miejsc.
§ 5.
1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą
dokumentacją będzie składany w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
W
i następnie po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego
środow
prze-
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słany wraz z wywiadem środowiskowym i kompletem dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jabłonce.
2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą
odpłatność za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, na zasadach określonych w art. 51b ustawy o pomocy
społecznej.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 27 października 2011 r. na czas nieokreślony.
§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7024
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§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech
jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak

Wójt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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