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UCHWAŁA NR XXIX/182/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3a i ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.)
Rada Gminy BliŜyn uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

– 23298 –

Poz. 3749

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/182/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
spełniać następujące wymagania dotyczące wyposaŜenia technicznego:
1) pojazdów:
a) dysponować min. dwoma czytelnie
oznakowanymi bezpyłowymi pojazdami
specjalistycznymi (hakowiec, bramowiec,
śmieciarka o zabudowie bębnowej lub
prasowej) do przewozu zmieszanych odpadów komunalnych,
b) posiadać czytelnie oznakowane pojazdy
specjalistyczne do przewozu odpadów
selektywnie gromadzonych przez właścicieli nieruchomości
c) w samochodach specjalistycznych posiadać sprzęt do usuwania ewentualnych
zanieczyszczeń
powstałych
podczas
opróŜniania pojemników;
2) pojemników:
a) dysponować pojemnikami i kontenerami
do gromadzenia odpadów komunalnych,
b) pojemność i kolorystyka pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów lub worków z
tworzyw sztucznych winna być zgodna z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy BliŜyn,
c) pojemniki powinny być wyposaŜone w
szczelną pokrywę zabezpieczającą przed
dostępem zwierząt, oraz opadami atmosferycznymi,
d) w trakcie przemieszczania i opróŜniania
pojemniki nie mogą stanowić źródła
nadmiernego hałasu,

e) pojemniki, w które przedsiębiorca wyposaŜa nieruchomość winny być czyste i
czytelnie oznakowane;
3) bazy transportowej - dysponować bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i
higieny pracy, przeciwpoŜarowe i sanitarne
potwierdzone aktualną opinią Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wyposaŜoną w:
a) miejsce postojowe,
b) pomieszczenie magazynowe,
c) stanowisko do magazynowania odpadów takich jak: świetlówki, akumulatory,
baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach, środkach
ochrony roślin, opony, odpady wielkogabarytowe oraz opakowania z papieru,
szkła kolorowego, szkła bezbarwnego,
tworzyw sztucznych i metali, sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 1 przedsiębiorca winien udokumentować
poprzez przedstawienie:
1) tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza transportowa;
2) kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów;
3) zdjęć poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym;
4) kserokopii stosownych umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo Przedsiębiorcy
do dysponowania tymi pojazdami przy
świadczeniu usług - w przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności przedsiębiorcy;
5) wzoru oznaczenia pojazdów i urządzeń.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

– 23299 –

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać
następujące wymagania w zakresie zabiegów
sanitarnych i porządkowych związanych ze
świadczonymi usługami:
1) zabiegi sanitarne muszą obejmować mycie z
zewnątrz pojemników i pojazdów oraz mycie
i dezynfekcję wewnątrz pojemników oraz
komory ładunkowej pojazdów;
2) przedsiębiorca powinien wskazać miejsce
mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników
lub załączyć kopie stosownych umów obejmujących wykonywanie czynności wymienionych w pkt 1 w przypadku braku moŜliwości mycia i dezynfekcji na terenie bazy
transportowej lub na terenie przeznaczonym
do parkowania pojazdów.

Poz. 3749,3750

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposaŜenia technicznego:
1) dysponować bazą wyposaŜoną w miejsce
postojowe;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
się znajduje baza transportowa;
3) sprzęt wykorzystywany do świadczenia
usług, w tym równieŜ sprzęt wynajmowany,
uŜywany, dzierŜawiony, powinien być oznakowany w sposób umoŜliwiający identyfikację przedsiębiorcy. Wzór oznaczenia naleŜy
dołączyć do wniosku.

2. Przedsiębiorca winien zawrzeć stosowne umowy z odbiorcami odpadów selektywnie
zbieranych.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania w zakresie
zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1) powinien wskazać miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawić stosowne
umowy w przypadku braku moŜliwości mycia i dezynfekcji na terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania pojazdów;
2) zabiegi sanitarne winny obejmować mycie z
zewnątrz oraz mycie i dezynfekcję wewnątrz
pojazdów;
3) pojazdy specjalistyczne winny być wyposaŜone w sprzęt oraz środki dezynfekujące do
usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia systemu selektywnego odbioru
odpadów komunalnych na obsługiwanym terenie.

3. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany
jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do:
1) odzysku odpadów komunalnych w Zakładzie
Segregacji i Odzysku Odpadów Komunalnych i Produkcji Paliwa Alternatywnego w
SkarŜysku-Kamiennej ul. Legionów 122,
26-110 SkarŜysko-Kamienna;
2) unieszkodliwiania odpadów komunalnych w
Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów „Janik”
Sp. z o.o. ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.
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UCHWAŁA NR XXIX/183/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 usta-

wy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy BliŜyn
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

§ 1.1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.

– 23300 –

Poz. 3750

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy BliŜyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1
określa załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/183/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać stosowne urządzenia i środki,
przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
b) posiadać samochód przystosowany do
transportu zwierząt,
c) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
3) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2
są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego
2) umowa sprzedaŜy, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2,
3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,
4) umowa najmu lub dzierŜawy nieruchomości,
miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
5) informacja o odbytych szkoleniach.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami;
4) dysponować niezbędnym sprzętem i urządzeniami technicznymi, które nie będą stwarzać zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia zwierząt,
a w szczególności:
a) klatkami dla psów i kotów,
b) pomieszczeniem do prowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,
c) pojazdem przystosowanym do przewozu
zwierząt.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

– 23301 –

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami;
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części;

Poz. 3750,3751

6) posiadać urządzenia i środki techniczne
umoŜliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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UCHWAŁA NR XXIX/185/2009
RADY GMINY BLIśYN
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/138/2008 Rady
Gminy w BliŜynie z dnia 9 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy BliŜyn na
2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 - Dochody budŜetu gminy
na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) W załączniku Nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-

2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Załączniki Nr 4 i 4a - Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok otrzymują
brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy: A. LeŜańska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

– 23302 –

Poz. 3751
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/185/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.

Dział
801

Rozdz.

§

80195
2030
852
85212
2360
900
900
2020

Treść
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Ogółem

Zmniejszenia
8.081
8.081
8.081

Zwiększenia

8.115
8.115
8.115
7.200
7.200
7.200
8.081

15.315

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/185/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.
Dz.
010

Rozdz.

§

01010
6059
400
40002
4010
4260
4270
6060
600
60016
4270
6058
6059
60095
4300
700
70004
4300
710
71004
4170
4300
750
75023
4010
6060
754
75404
6170
755
75595
4170
801
80195
4300

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Dostarczanie wody
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Wymiar sprawiedliwości
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych

Zmniejszenia
16.000
16.000
16.000

Zwiększenia
16.000
16.000
16.000

-

103.765

-

103.765
4.600
33.265
8.850
57.050
27.712
11.712

73.907
73.907
62.195
11.712

-

-

11.712
16.000
16.000
27.000
27.000
27.000
26.600
26.600
5.000
21.600
29.800
29.800
29.800

-

10.000
10.000

-

10.000

-

2.000
2.000
2.000
8.081
8.081
8.081

-

8.000
8.000
-

-

8.000
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851
85154
4300
852
85202
4330
85212
4210
4300
4370
4700
4740
85219
4210
6060
853
85395
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4218
4219
4308
4309
900
90001
6059
921
92195
4170
4210
4300
926
92601
6050
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Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Ogółem

Poz. 3751

-

2.000
2.000
2.000
53.430
43.230

-

43.230

-

8.115

-

4.500
1.870

-

1.000

-

320

-

425

9.885

9.885

2.085
2.085

9.885
1.238
1.238

-

1.175,83
62,17

-

1.238
1.238
181,51
9,59
27,75
1,47
4,45
0,23

-

-

962,13
50,87
3.000
3.000
3.000
16.700
16.700
1.000
1.440
14.260

221.211

13.300
13.300
13.300
228.445
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/185/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/185/2009
Rady Gminy BliŜyn
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXIX/185/2009
Rady Gminy BliŜyn
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3751

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

– 23312 –

Poz. 3751

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 511

– 23313 –

Poz. 3752

3752
3752

UCHWAŁA NR XXXV/268/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.” zał. Nr 3.
§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011”- zał. Nr 4.
§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. - zał. Nr 5.
§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 r.” zał. Nr 6.
§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika
pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009
rok” - zał. Nr 7.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: G. Dyk
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Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 października 2009 r.
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Rady Gminy w Pawłowie
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Rady Gminy w Pawłowie
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Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXV/268/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 października 2009 r.
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Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXV/268/09
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 października 2009 r.
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UCHWAŁA NR XXXV/269/09
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pawłów
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) i
art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami) Rada Gminy w Pawłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pawłów dla
dzieci 6 letnich oraz ich granice
1) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Bostowie obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Stary Bostów - cały
b) Nowy Bostów - od Nr 1 do 25 włącznie i
od Nr 43
c) Modrzewie - od Nr 25
2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Chybicach obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Chybice
b) Trzeszków - od Nr 9
c) AmbroŜów
d) Nieczulice
e) Wieloborowice - od Nr 48
f) Nowy Bostów - od Nr 26 do Nr 42
g) Wawrzeńczyce - od Nr 1 do 27 i od Nr 45
3) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Dąbrowie obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Dąbrowa
b) Rzepin Drugi od Nr 1 do Nr 50
4) Oddział przedszkolny w szkole Podstawowej
w Godowie obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Kałków
b) Godów
c) Szeligi
5) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Grabkowie obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Grabków
b) Krajków
6) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Jadownikach obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Jadowniki
b) Stary Jawór

7) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Łomnie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości:
a) Łomno
8) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Pawłowie obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Pawłów
b) Zbrza
c) Bukówka
d) Warszówek
e) Nowy Jawór
9) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Pokrzywnicy obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Pokrzywnica
b) Wieloborowice od Nr 1 do Nr 47
c) Trzeszków od Nr 1 do Nr 8
10) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Radkowicach obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Radkowice
b) Bronkowice
c) Radkowice Kolonia
11) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Rzepinie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości:
a) Rzepin Pierwszy
b) Rzepin Drugi - od Nr 51
c) Rzepin Kolonia
12) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Rzepinku obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Świślina
b) Rzepinek
13) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Szerzawach obejmuje swoim zasięgiem
miejscowości:
a) Szerzawy
b) Brzezie
c) Tarczek
d) Świętomarz
e) Modrzewie - od Nr 1 do Nr 24
f) Wawrzeńczyce - od Nr 28 do Nr 44
§ 2. Ustala się, iŜ oddział przedszkolny dla
dzieci w wieku od 3-5 lat przy Szkole Podstawowej w Rzepinie prowadzony przez gminę
Pawłów obejmuje obszar całej gminy.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Pawłów.

Poz. 3753,3754

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: G. Dyk
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UCHWAŁA NR VIII/42/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych
oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 5, ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z
2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) Rada
Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości
wynoszą rocznie:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,20zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,25 zł od
1 m² powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,50 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 3,95 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej z wyjątkiem:
- budynków letniskowych, dla których
stawka wynosi - 6,10 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,71 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,55 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,10 zł od 1 m²
powierzchni.
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.
§ 2.1. Wzór formularza do sporządzania
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 uchwały Rady Gminy w
Rudzie Malenieckiej Nr III/14/2002 z dnia
20 grudnia 2002r.
2. Wzór formularza do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1
uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
Nr VIII/37/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.
§ 3. Wprowadza się pobór podatku od
nieruchomości w drodze inkasa przez osoby
fizyczne (sołtysów) zwanymi dalej inkasentami.
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Ustala się prowizję dla (sołtysów) inkasentów
wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki lub ich części będące w
posiadaniu gminnych samorządowych jednostek budŜetowych prowadzących działalność w zakresie:
- opieki społecznej,
- nieruchomości świetlic wiejskich
z wyjątkiem nieruchomości na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Poz. 3754

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/48/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. z wyłączeniem § 2, pkt 1 w sprawie
wzorów formularzy do sporządzania informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz
§ 2 pkt 2 w sprawie wzorów formularzy do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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UCHWAŁA NR VIII/43/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego
podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek
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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i
art.10 ust 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56,
poz.458, Nr 223, poz. 1463), Rada Gminy w Rudzie
Malenieckiej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda Maleniecka:
1) Od samochodów cięŜarowych o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
604,00 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
800,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1 050,00 zł
2) Od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyŜszej 12 ton w zaleŜności od liczby osi jezdnych i rodzaju zawieszenia pojazdu:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne:
a) dwuosiowe 1 750,00 zł
b) trzyosiowe 1 800,00 zł
c) czteroosiowe i więcej 2 050,00 zł
2) inny system zawieszenia osi jezdnych:
a) dwuosiowe 1 790,00 zł
b) trzyosiowe 1 980,00 zł
c) czteroosiowe i więcej 2 600,00 zł
3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 ton i poniŜej 12 ton 1 590,00 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8, pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
rodzaju zawieszenia.
Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1417,00
1470,00
1522,00
1575,00
Trzy osie i więcej
1732,00
1809,00

Stawka podatku (w złotych)
inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1522,00
1575,00
1627,00
1953,00
1811,00
2527,00
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5) Od przyczep i 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 poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
890,00 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niŜ

nie mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 3755

6) Od przyczep i 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 wyŜszą niŜ 12 ton

Stawka podatku (w złotcyh)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
Jedna oś
840,00
945,00
1207,00
Dwie osie
945,00
997,00
1018,00
1207,00
Trzy osie i więcej
997,00
1018,00

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc 1 200,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 800,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
1) Pojazdy działające w sferze usług komunalnych,
2) Pojazdy dowoŜące uczniów do szkół i gimnazjum będące w posiadaniu Gminy Ruda Maleniecka.
§ 3. Podatek od środków transportowych
wpłacać naleŜy w kasie Urzędu Gminy w Rudzie
Malenieckiej lub na rachunek Bank Spółdzielczy
O/Ruda Maleniecka Nr 8289880001-0040-04035190-0003.

Stawka podatku (w złotcyh)

inne stemy zawieszenia osi jezdnych
4
892,00
966,00
1228,00
966,00
1018,00
1355,00
1785,00
1155,00
1344,00

§ 4. Wzór formularza do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych
pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej Nr VIII/62/2007 z dnia 28 grudnia
2007r.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w
Rudzie Malenieckiej Nr VI/47/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych,
zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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UCHWAŁA NR VIII/44/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego
podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art.6, ust. 9 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216
poz. 1826, z 2005 r. 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) Rada Gminy w
Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje:
§ 1. 1) Wzór informacji o lasach dla osób
fizycznych będących podatnikami podatku leśnego pozostawia się w brzmieniu ustalonym w
załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr III/13/2002 z dnia 20 grudnia
2002r.
2) Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własno-

ści Rolnej skarbu Państwa oraz jednostek
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących
podatnikami podatku leśnego- pozostawia
się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1
do uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr VIII/39/2005r. z dnia 14 grudnia 2005r.
§ 2. Wprowadza się pobór podatku leśnego w drodze inkasa przez osoby fizyczne (sołtysów) zwanymi dalej inkasentami. Ustala się
prowizję dla inkasentów (sołtysów) wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego powierzchnie leśne będące w posiadaniu wspólnot
wsi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/46/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. za wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 2 w
sprawie określania wzorów formularzy informacji na podatek leśny oraz zwolnień od podatku i
poboru podatku w drodze inkasa.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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UCHWAŁA NR VIII/45/2009
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od
tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 6a, ust. 11 i art. 13e
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 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r.
Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje:
§ 1. 1) Wzór informacji w sprawie podatku
rolnego pozostawia się w brzmieniu ustalonym
w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w
Rudzie Malenieckiej Nr III/12/2002 z dnia
20 grudnia 2002r.
2) Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących
podatnikami podatku rolnego pozostawia się
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do
uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
Nr VIII/38/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.
§ 2. Wprowadza się pobór podatku w
drodze inkasa przez osoby fizyczne (sołtysów)
zwanymi dalej inkasentami. Ustala się prowizję
dla inkasentów (sołtysów) wg załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Zwalnia się od podatku rolnego powierzchnie gruntów będące w posiadaniu
wspólnot wsi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/50/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. z wyłączeniem § 1 pkt 1 i pkt 2: w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny oraz zwolnień od
tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: P. Pałgan
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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