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UCHWAŁA NR 25/195/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 - t.j. z późn. zm./ art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 - t.j. z późn. zm./ obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. /MP Nr 52,
poz. 742/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2.
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe /Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,11 zł od 1 m2
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,68 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,43 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,22 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Poz. 3758,3759,3760

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2010 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul
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UCHWAŁA NR 25/197/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t.j. z późn. zm./ art.6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
- t.j. z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

pierwszych trzech kwartałów 2009 r. /MP Nr 68,
poz. 886/ a przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2010 r. z kwoty 34,10 zł
do kwoty 18,00 zł za 1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2010 roku.

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w
sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul
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UCHWAŁA NR 25/198/09
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz
ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
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 /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 - t.j. z późn. zm./, art. 15
i art. 19 pkt.1 ppkt. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 - t.j. z
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/, 2./
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobieranych opłat za uŜytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe /Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa

późn. zm./ oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r.
Nr 8 poz. 60 - t.j. z późn. zm/ Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaŜy na terenie Gminy Małogoszcz.
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”.
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§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty
targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaŜy z koszyka, skrzynki 5,00 zł
2) przy sprzedaŜy z pojazdów samochodowych
14,00 zł
3) przy sprzedaŜy ze stoiska 14,00 zł

Poz. 3760,3761

§ 8. Zainkasowaną gotówkę inkasent będzie wpłacał w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Kielce
Oddział Małogoszcz Nr 38 84930004 0100 0600
0042 0002
§ 9. Traci moc uchwała Nr 16/124/08 z
dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru,
określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta.

§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej
nie moŜe przekroczyć 681,54 zł
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia
2010 r.

§ 6. Inkasentem ustala się Pana Taranek
Stanisława, zam. Małogoszcz.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 30 % zainkasowanej kwoty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: E. Gumul
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UCHWAŁA NR XLII/90/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
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 późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) Rada
Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie miasta SkarŜysko-Kamienna:
1) Od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
13
14
15

13
14
15

opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
618,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
950,00 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1236,00 zł
2) Od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i
opłatac lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia osi
jezdnych według poniŜszego zestawienia:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
Dwie osie
1350
1350
1350
1600

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1360
1360
1360
1610
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1

2

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31
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Poz. 3761

3
Trzy osie

4
1255
1850
1850
1850
1850
1850

1260
1860
1860
1860
1860
1860

1660
1660
2444
2450
2450

1680
1680
2444
2500
2450

Cztery osie i więcej

3) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów (art. 8 pkt. 3):
od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 1250,00 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o poLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, rodzaju zawieszenia osi
jezdnych według poniŜszych stawek:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
Dwie osie
1260
1500
1750
1800
Trzy osie i więcej
1800
2200

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masą całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8 pkt. 5): 800,00 zł
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art.
8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1360
1700
1800
1960
1900
2580

nych 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
według poniŜszych stawek:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3
Jedna oś
550
700
720
Dwie osie
1200
1250
1300
1650
Trzy osie i więcej
1200
1300

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
570
730
750
1300
1350
1400
1720
1350
1400
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7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
ilości miejsc do siedzenia: mniejszej niŜ
30 miejsc - 1300 zł. / równej lub wyŜszej niŜ
30 miejsc - 1450 zł.

Poz. 3761,3762

czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów art. 8 pkt. 3: od
3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1100,00 zł.
3) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
ilości miejsc do siedzenia: mniejszej niŜ
30 miejsc - 1150 zł. / równej lub wyŜszej niŜ
30 miejsc - 1300 zł.

§ 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2004r. i nowszych
oraz posiadających dokumenty potwierdzające
spełnienie przez pojazd odpowiednich wymagań
w zakresie ograniczenia emisji spalin do środowiska określa się w wysokości:
1) Dla środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł.
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł.
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1100,00 zł.
2) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z na-

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/107/2008
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2009 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok

3761

3762
3762

UCHWAŁA NR XLII/91/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty targowej
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,
późniejszymi zmianami), art.15 i art. 19 pkt 1 lit a i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60, z późniejszymi
zmianami) Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, określa inkasenta, terminy płatności
dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej w
następujących wysokościach:

I. Rynek
1) Przy sprzedaŜy obnośnej towaru z ręki, kosza, skrzynki - 1,00 zł./dzień
2) Za sprzedaŜ towaru na stoisku za 1 m² powierzchni - 1,00 zł./1m²/dzień
3) Za sprzedaŜ towaru ze stoisk typu ,,szczęka" 3,50 zł./dzień

4) Za sprzedaŜ towaru z przyczepy campingowej o powierzchni do 5 m² i równej 5 m² 4,00 zł./dzień. Za sprzedaŜ towaru z przyczepy campingowej o powierzchni powyŜej
5 m² - 7,00 zł./dzień
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5) Za sprzedaŜ towaru z przyczepy transportowej - 7,00 zł./dzień
6). Za sprzedaŜ towaru w hali mięsnej za zajęcie
jednego standardowego stoiska 5 m x 3 m 17,00 zł./dzień
7) Za sprzedaŜ towaru pod wiatą stalową podwójną od strony ul. 3 Maja /D/ 42 stoiska po
3 m² + wystawka z towarem za 1 stoisko 9,00 zł./dzień
8) Za sprzedaŜ towaru pod wiatą stalową /E/ 6
stanowisk kaŜde po 1,80 m² + wystawka z
towarem za 1 stanowisko - 3,00 zł./dzień
9) Za sprzedaŜ towaru pod wiatą stalową /F/ 6
stanowisk kaŜde 2,50 m x 0,7 m + wystawka
z towarem za 1 stoisko - 4,00 zł./dzień
10) Za sprzedaŜ towaru pod wiatą stalową /G/ 6
stanowisk kaŜde 2,50 m x 0,70 m + wystawka
z towarem za 1 stoisko - 4,00 zł./dzień
11) Za sprzedaŜ towaru pod wiatą stalową /H/ 5
stanowisk kaŜde 2,60 m x 0,60 m + wystawka
z towarem za 1 stoisko - 4,00 zł./dzień
12) Za sprzedaŜ towaru na stołach stalowych /od
strony ul. 1 Maja/ /I/ I1 8 szt. 5 m x 0,60 m - za
1 stoisko - 4,00 zł./dzień 12 3 szt. 3 m x 0,60 m za 1 stoisko - 3,00 zł./dzień

Poz. 3762

13) Za sprzedaŜ towaru na stołach /R/ 62 stanowiska - za 1 stoisko - 3,00 zł./dzień
14) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie /np. namiot/ - 1,00 zł./1m²/
dzień
15) Za sprzedaŜ towaru z pojazdu z zaprzęgiem
konnym - 3,00 zł./dzień
16) Za sprzedaŜ towaru z samochodu lub wystawki do 5 m² przy samochodzie:
a) osobowym - 5,00 zł./dzień
b) dostawczym do 1 tony ładowności 10,50 zł./dzień
c) dostawczym powyŜej 1 tony ładowności
- 16,00 zł./dzień
d) ciągnik z przyczepą - 10,00 zł./dzień
e) wystawka powyŜej 5 m² przy samochodzie lub ciągniku podlega opłacie w/g
punktu 2 Uchwały, tj. - 1,00 zł. za m².
17) Za sprzedaŜ towaru z pojazdów nie wymienionych w punkcie 16 stosuje się opłatę jak
w punkcie 2 - 1,00 zł./1 m²/dzień
18) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie prowadzonym w formie
kiosku lub sklepu - 0,60 zł./1 m²/dzień

II. Targowisko Sokola -Tysiąclecia
1) Przy sprzedaŜy obnośnej towaru z ręki, kosza, skrzynki - 1,00 zł./dzień
2) Za sprzedaŜ towaru na stoisku za 1 m² powierzchni - 1,00 zł./1 m²/dzień
3) Za sprzedaŜ towaru ze stoisk typu ,,szczęka”
- 3,50 zł./dzień
4) Za sprzedaŜ towaru z przyczepy campingowej o powierzchni do 5 m² i równej 5 m² 4,00 zł./dzień
a) Za sprzedaŜ towaru z przyczepy campingowej o powierzchni powyŜej 5 m²
-7,00 zł./ dzień
5) Za sprzedaŜ towaru z przyczepy transportowej - 7,00 zł./dzień
6) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie - 0,60 zł./1 m²/dzień

7) Za sprzedaŜ towaru z pojazdu z zaprzęgiem
konnym - 3,00 zł./dzień
8) Za sprzedaŜ towaru z samochodu lub wystawki do 5 m² przy samochodzie:
a) osobowym - 5,00 zł./dzień
b) dostawczym do 1 tony ładowności 10,50 zł./dzień
c) dostawczym powyŜej 1 tony ładowności
- 16,00 zł./dzień
d) ciągnik z przyczepą - 10,00 zł./dzień
e) wystawka powyŜej 5 m² przy samochodzie lub ciągniku podlega opłacie w/g
punktu 2 Uchwały, tj. - 1 zł. za m².
9) Za sprzedaŜ towaru z pojazdów nie wymienionych w punkcie 8 stosuje się opłatę jak w
punkcie 2 - 1,00 zł./1m²/dzień

III. Miasto - pozostałe miejsca handlowe
1) Pobór opłaty targowej za handel w pozostałych miejscach na terenie miasta SkarŜyskaKamiennej - na które handlujący posiada pisemne zezwolenie Prezydenta Miasta, będzie
dokonywany według stawek ustalonych na
Targowiskach.
2) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie /np. namiot/ - 1,00 zł./1 m²/
dzień

3) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie budowlanym o powierzchni
powyŜej 50 m² - 80,00 zł./dzień
4) Za sprzedaŜ towaru dokonywaną w tymczasowym obiekcie prowadzonym w formie
kiosku lub sklepu - 0,60 zł/1 m²/dzień
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§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaŜy właściwa jest więcej niŜ jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyŜszą.

Poz. 3762,3763

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/106/2008
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłaty targowej.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ.
§ 5. Pobór opłaty targowej powierza się
Zarządowi Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa
3A, 26-110 SkarŜysko-Kamienna

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej
jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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UCHWAŁA NR XLII/92/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
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 późniejszymi zmianami) i art. 19 pkt. 1 lit „f”
pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta
SkarŜyska-Kamiennej opłatę od posiadania
psów.
§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów przez osobę fizyczną w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz 25,00 zł za
kaŜdego następnego.
§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania
psów, właścicieli psów:
1) Utrzymywanych w celu pilnowania obejścia
wolnostojących budynków mieszkalnych i gospodarczych po jednym na kaŜde obejście,
2) Szczeniąt w wieku nie przekraczającym trzeciego miesiąca Ŝycia tj. do czasu ich odchowu,
3) Psów, które zostały przyjęte ze schroniska
dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten
naleŜy udokumentować umową adopcyjną.
§ 4. Określa się zasady płatności opłaty od
posiadania psów:
1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatko-

wego, a w przypadku powstania obowiązku
jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku.
2) W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
3) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku i
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5. Wpłaty opłaty od posiadania psów
dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta w SkarŜysku-Kamiennej lub w
kasie Urzędu Miasta w SkarŜysku- Kamiennej ul.
Sikorskiego 18.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/107/2008
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania
psów na 2009 r.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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UCHWAŁA NR XLII/93/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
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 późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późniejszymi zmianami) Rada
Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Miasta SkarŜyska-Kamiennej:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,65 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,25 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,50 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od
1 m² powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.60 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
e) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 6,01 zł od 1 m² powierzchni z wyjątkiem:
budynków gospodarczych wolnostojących zajętych na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla których
stawka podatku od nieruchomości wynosi - 2,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/104/2008
Rady Miasta SkarŜysko-Kamienna z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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UCHWAŁA NR XLII/96/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie z siedzibą w SkarŜyskuKamiennej przy ulicy Aptecznej 7
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.)
w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z poźn. zm.)
Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie z siedzibą w SkarŜysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7, przyjęte
Uchwałą Nr 4/2009 z dn. 22 września 2009r. Ra-

dy Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie w
SkarŜysku-Kamiennej, stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜyska-Kamiennej
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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Załącznik do uchwały Nr XLII/96/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 29 października 2009r.
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UCHWAŁA NR XLII/98/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 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 stanowiące załącznik
nr 1 do uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜyska-Kamiennej.

Poz. 3766

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/98/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 29 października 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
I.

Wymagania dla Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami;
b) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością wyposaŜoną w odpowiednie obiekty budowlane oraz środki
techniczne (urządzenia, itp.), w ilości i jakości wystarczającej do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania stosownych przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i
ochrony środowiska;
c) posiadać samochód, dopuszczony przez
powiatowego lekarza weterynarii do
uŜywania w transporcie drogowym do
przewozu Ŝywych zwierząt;
d) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki, nie powodujące zagroŜenia dla Ŝycia i
zdrowia zwierząt, przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt;
e) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części, lub zbierania,
przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania
ubocznych produktów zwierzęcych.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami (oryginały lub kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem), o
których mowa w pkt. 2 są w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;

b) dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością przeznaczoną na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
c) decyzja powiatowego lekarza weterynarii
o dopuszczeniu wymienionego w pkt. 1
ppkt „c” pojazdu do przewozu Ŝywych
zwierząt oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, a w przypadku
gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem dodatkowo dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem;
d) dokument, o którym mowa w pkt. 1
ppkt „e”;
e) oświadczenie o posiadaniu obiektów i
urządzeń przystosowanych do czasowego przetrzymywania zwierząt oraz ich
wykaz;
f) wykaz urządzeń i środków, o których
mowa w pkt. 1 ppkt. d.
II. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt;
b) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością wyposaŜoną w odpowiednie obiekty budowlane oraz środki
techniczne (urządzenia, tereny gruntowe
szczelnie ogrodzone itp.), w ilości i jakości wystarczającej do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania
stosownych przepisów budowlanych,
sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony
środowiska;
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c) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie
obiektu wymagane przepisami ustawy z
dnia 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006r Nr 157 poz. 1118 ze zm.);
d) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części, lub zbierania, przechowywania, operowania,
przetwarzania,
wykorzystywania
lub
usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami (oryginały lub kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem), o
których mowa w pkt. 2 są w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;
b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną
na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;
c) dokument, o którym mowa w pkt. 1
ppkt „d”;
d) oświadczenie o posiadaniu obiektów i
urządzeń przystosowanych do przetrzymywania zwierząt oraz ich wykaz;
III. Wymagania dla Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części;
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b) posiadać tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością wyposaŜoną w odpowiednie obiekty budowlane oraz środki
techniczne (pojazd, urządzenia, tereny
gruntowe, itp.), w ilości i jakości wystarczającej do zakresu planowanej działalności, spełniające wymagania stosownych przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska;
c) posiadać samochód, dopuszczony przez
powiatowego lekarza weterynarii do
uŜywania w transporcie drogowym do
przewozu Ŝywych i martwych zwierząt;
d) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie
obiektu wymagane przepisami ustawy
z dnia 7.07.1994r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r Nr 157 poz. 1118 ze zm.);
2. PowyŜsze wymagania powinny zostać
uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami (oryginały lub kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem), o
których mowa w pkt. 2 są w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej;
b) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością przeznaczoną
na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk lub spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;
c) decyzja powiatowego lekarza weterynarii
o dopuszczeniu wymienionego
w pkt. 1 ppkt „c” pojazdu do przewozu
Ŝywych i martwych zwierząt oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, a w przypadku gdy przedsiębiorca
nie jest jego właścicielem dodatkowo
dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem;
d) oświadczenie o posiadaniu obiektów i
urządzeń przystosowanych do przetrzymywania martwych zwierząt oraz ich
wykaz;
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UCHWAŁA NR XLII/99/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w
związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z
późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 z 2006 r.,
poz. 33) Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
wydanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w brzmieniu stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜyska-Kamiennej
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/99/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 29 października 2009 r.

Wymagania jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
I.

Wymagania dla Przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1. Opis wyposaŜenia technicznego:
1) Wymagania dotyczące pojazdów:
Przedsiębiorca winien udokumentować:
a) posiadanie min. 2 bezpyłowych pojazdów specjalistycznych (hakowiec,
bramowiec, śmieciarka o zabudowie
bębnowej lub prasowej) do przewozu
zmieszanych odpadów komunalnych,
b) posiadanie pojazdów specjalistycznych do przewozu odpadów selektywnie gromadzonych przez właścicieli nieruchomości,
poprzez okazanie dokumentacji, która
powinna zawierać:
- kserokopie dowodów rejestracyjnych
pojazdów,

-

zdjęcia poszczególnych pojazdów z
widocznym numerem rejestracyjnym,
- w przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy naleŜy dołączyć kserokopie stosownych
umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo Przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy
świadczeniu usług. Pojazdy specjalistyczne winny być wyposaŜone w
sprzęt do usuwania ewentualnych
zanieczyszczeń powstałych podczas
opróŜniania pojemników.
2) Wymagania dotyczące pojemników:
Przedsiębiorca winien dysponować:
- pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych,
- pojemnikami do selektywnej zbiórki
odpadów lub workami z tworzyw
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sztucznych o pojemności nie mniejszej niŜ 60l, w ujednoliconym kolorze
dla poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnym z „Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta SkarŜysko-Kamienna”.
Pojemniki powinny być wyposaŜone w szczelną pokrywę zabezpieczającą
przed dostępem zwierząt oraz opadami
atmosferycznymi, a w trakcie ich przemieszczania i opróŜniania nie mogą stanowić źródła nadmiernego hałasu. Pojemniki, w które Przedsiębiorca wyposaŜa nieruchomość winny być nowe. Dopuszcza się stosowanie pojemników
uŜywanych po ich uprzednim umyciu i
zdezynfekowaniu, Dokument potwierdzający wykonanie w/w czynności naleŜy
dostarczyć właścicielowi nieruchomości
wraz z pojemnikiem.
3) Wymagania dotyczące bazy transportowej:
Przedsiębiorca winien dysponować bazą
spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe i sanitarne potwierdzone aktualną
opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wyposaŜoną w:
- miejsce postojowe z punktem napraw,
- pomieszczenie magazynowe,
- 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.
- posiadany
przez
Przedsiębiorcę
sprzęt: pojemniki i pojazdy, wykorzystywany do świadczenia usług, w
tym równieŜ sprzęt wynajmowany,
uŜywany, dzierŜawiony, powinien
być oznakowany w sposób umoŜliwiający identyfikację świadczącego
usługę. Wzór oznaczenia naleŜy dołączyć do wniosku.
- Przedsiębiorca winien przedstawić
tytuł prawny do terenu, na którym
się znajduje baza transportowa.
2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
1) Zabiegi sanitarne muszą obejmować
mycie z zewnątrz pojemników i pojazdów oraz mycie i dezynfekcję wewnątrz
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pojemników oraz komory ładunkowej
pojazdów,
2) Przedsiębiorca powinien wskazać miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników lub przedstawić stosowne
umowy obejmujące wykonywanie czynności wymienionych w pkt 1.
3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych
1) Przedsiębiorca winien zawrzeć stosowne
umowy z odbiorcami odpadów selektywnie zbieranych i załączyć ich kopie do
wniosku.
2) Przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia systemu selektywnego
odbioru odpadów komunalnych na obsługiwanym terenie i wskazania zadań z
zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej
selektywnej zbiórki odpadów.
3) W przypadku prowadzenia działalności
polegającej na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów Przedsiębiorca winien
uzyskać stosowne zezwolenie w oparciu
o art. 26 ustawy o odpadach (Dz. U.
Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późn. zm.)
4) Miejscem unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, do których odpady mają
być przekazywane, zgodnie z „Planem
gospodarki odpadami dla województwa
świętokrzyskiego na lata 2007-2011” jest
wysypisko „Janik” w gminie Kunów.
5) Miejscem odzysku odpadów komunalnych, do których odpady mają być przekazywane, jest Przedsiębiorstwo Wywozu
Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o.
ul. Legionów 122, 26-110 SkarŜyskoKamienna.
II. Wymagania i obowiązki dla Przedsiębiorców
ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
1. Opis wyposaŜenia technicznego:
1) Przedsiębiorca winien dysponować bazą
wyposaŜoną w miejsce postojowe.
2) Przedsiębiorca winien przedstawić tytuł
prawny do terenu, na którym się znajduje baza transportowa.
3) Posiadany przez Przedsiębiorcę sprzęt,
wykorzystywany do świadczenia usług,
w tym równieŜ sprzęt wynajmowany,
uŜywany, dzierŜawiony, powinien być
oznakowany w sposób umoŜliwiający
identyfikację świadczącego usługę.
4) Przedsiębiorca winien dysponować co
najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania określone
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w przepisach regulujących warunki techniczne dla takich pojazdów.
Wzór oznaczenia naleŜy dołączyć do wniosku.
2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych z opróŜnianiem zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych
1) Przedsiębiorca powinien wskazać miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów oraz
przedstawić stosowne umowy.

Poz. 3767,3768

2) Zabiegi sanitarne muszą 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.
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UCHWAŁA NR XLII/100/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zasad obciąŜania nieruchomości stanowiących własność Gminy SkarŜysko-Kamienna
słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”,
art. 40 ust. 2 pkt 3 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. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miasta SkarŜyskaKamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady obciąŜania nieruchomości stanowiących własność Gminy SkarŜysko-Kamienna słuŜebnościami gruntowymi na
rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnących) oraz słuŜebnościami
przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią
urządzenia słuŜące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie naleŜące do części składowych nieruchomości.
§ 2. Ustanowienie słuŜebności gruntowej
oraz słuŜebności przesyłu nie moŜe utrudniać
korzystania z nieruchomości obciąŜonej.
§ 3. SłuŜebność gruntowa oraz słuŜebność przesyłu moŜe być ustanowiona gdy jest to
niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych gminy.
§ 4. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta
SkarŜysko-Kamienna do obciąŜania nierucho-

mości słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu
bez uprzedniej zgody Rady Miasta z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 5. ObciąŜenie nieruchomości gminnych
słuŜebnościami gruntowymi i przesyłu następuje
za wynagrodzeniem.
§ 6. Wysokość wynagrodzenia naleŜnego
Gminie SkarŜysko-Kamienna z tytułu obciąŜenia
nieruchomości słuŜebnościami określi Prezydent
Miasta SkarŜysko-Kamienna w drodze zarządzenia.
§ 7. Ustanowienie słuŜebności gruntowej i
słuŜebności przesyłu uregulowane będzie umową w formie aktu notarialnego, przy czym koszty
związane z jej zawarciem ponosić będzie właściciel
nieruchomości władnącej lub przedsiębiorca.
§ 8. Niniejsza uchwała nie narusza Uchwały
nr XXXV/19/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierŜawiania
nieruchomości na okres dłuŜszy niŜ 3 lata przez
Gminę SkarŜysko-Kamienna zmienionej Uchwałą
nr XXX/129/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta SkarŜysko-Kamienna.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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UCHWAŁA NR XLII/104/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006
w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny fundament”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) art. 90t ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta
SkarŜyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

wych i gimnazjalnych, mieszkającym na terenie gminy SkarŜysko-Kamienna”
2) § 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Stypendysta nie moŜe ubiegać się o nowe stypendium przed upływem 3 następnych lat
od daty otrzymania stypendium”
3) w § 3 w pkt 15 zmienia się nazwę wydziału z
dotychczasowej „Wydział Oświaty, Kultury i
Zdrowia” na nazwę Wydział Oświaty, Kultury i Sportu” Urzędu Miasta.

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały
Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta SkarŜyskaKamiennej z dnia 21 marca 2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny fundament”
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Stypendium przyznawane jest uczniom uczącym się w skarŜyskich szkołach podstawo-

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika
pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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UCHWAŁA NR XLII/105/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarŜysku-Kamiennej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pózn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarŜysku-Kamiennej
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/49/2004
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej z dnia z dnia
24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarŜysku-Kamiennej.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/105/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 29 października 2009 r.

Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w SkarŜysku-Kamiennej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
SkarŜysku-Kamiennej zwany dalej Ośrodkiem,
działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728
z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.)
4. Innych ustaw, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143 z późn. zm.),
4) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności porządku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
5) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ),
6) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
5. Uchwały Nr XIII(64)90 Miejskiej Rady Narodowej w SkarŜysku-Kam. z dnia 26 lutego
1990r. w sprawie powołania jednostki budŜetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej”
6. Niniejszego Statutu.
§ 2.1. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren miasta SkarŜyska-Kamiennej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto SkarŜyskoKamienna.
3. Działalność Ośrodka finansowana jest:
1) ze środków budŜetu Państwa,
2) ze środków budŜetu Miasta SkarŜyskaKamiennej,
3) ze środków pozabudŜetowych.
4. Podstawę gospodarki finansowej
Ośrodka stanowi plan finansowy, opracowywany na kaŜdy rok.
5. Ośrodek prowadzi rachunkowość w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
6. Otrzymane przez Ośrodek wpłaty za
sprzedaŜ nadwyŜek obiadowych osobom indywidualnym oraz za odpłatności z tytułu usług
opiekuńczych stanowią dochód budŜetu gminy.
7. Ośrodek moŜe przyjmować darowizny
rzeczowe z przeznaczeniem na cele określone w
statucie.
8. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej.
9. Ośrodek uŜywa podłuŜnej pieczęci o treści: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej SkarŜysko-Kamienna ul. Sikorskiego 19.
10. Ośrodek współdziała z organizacjami
pozarządowymi, kościołem katolickim i innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i osobami prawnymi, prowadzącymi działalność porządku publicznego.

Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka
§ 3.1. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie
miasta SkarŜyska-Kamiennej w wysiłkach zmie-

rzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umoŜliwienie Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmowanie
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działań zmierzających do ich Ŝyciowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
2. Ośrodek opracowuje i realizuje miejską
strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka.
§ 4.1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu
pomocy społecznej, obejmujące zadania własne,
finansowane z budŜetu miasta SkarŜyskaKamiennej i zadania zlecone, finansowane z
budŜetu Państwa.
2. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych w realizowanych przez Ośrodek
ustawach,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej
i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
§ 5. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy
społecznej naleŜy:
1. W zakresie zadań własnych o charakterze
obowiązkowym:
1) sporządzanie bilansu potrzeb miasta w
zakresie pomocy społecznej,
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania osobistej, bezpośredniej opieki nad długotrwale lub
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz
nie zamieszkującymi wspólnie z matką,
ojcem lub rodzeństwem,
7) praca socjalna,
8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w
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miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
9) pomoc doraźna albo okresowa w postaci
jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie moŜe
go sobie zapewnić,
10) przyznawanie dzieciom w okresie nauki
w szkole jednego gorącego posiłku
dziennie,
11) sprawianie pogrzebu, w tym zmarłym
bezdomnym,
12) kierowanie do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca miasta SkarŜyska-Kamiennej
w tym domu,
13) pomoc osobom mającym trudności w
przystosowaniu się do Ŝycia po wyjściu z
zakładu karnego,
14) sporządzanie opinii o kandydatach do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej na
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. W zakresie zadań własnych:
1) wspieranie ruchu wolontarystycznego
działającego na rzecz osób i rodzin z dysfunkcjami wymienionymi w ustawie o
pomocy społecznej,
2) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
3) organizowanie robót publicznych,
4) przyjmowanie i kompletowanie wniosków oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych,
5) inne zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb
gminy,
6) Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
3. Zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:
1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną,
3) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z
funduszu alimentacyjnego,
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6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
8) realizacja innych zadań wynikających z
ustaw oraz programów rządowych po-
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mocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i
grup społecznych, a takŜe rozwój specjalistycznego wsparcia,
9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
4. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia:
1) w ust. 1 i 2 - budŜet gminy,
2) w ust. 3 - budŜet Państwa.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka
§ 6.1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który
ponosi odpowiedzialność za całokształt jego
działalności i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

6. Dyrektor zatrudnia, zwalnia i wynagradza pracowników Ośrodka.
§ 7.1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka
wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
1) dział organizacji i kadr,
2) dział pomocy środowiskowej,
3) dział księgowości,
4) dział opieki nad chorym w domu,
5) dział usług specjalistycznych,
6) dział dodatków mieszkaniowych,
7) dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
8) Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy,
9) kuchnia i stołówka.

2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta
SkarŜyska-Kamiennej.
3. Dyrektor działa w zakresie spraw finansowych i cywilno-prawnych na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta SkarŜyskaKamiennej oraz wydaje decyzje administracyjne
w indywidualnych sprawach z upowaŜnienia
Prezydenta Miasta.
4. Dyrektor wprowadza instrukcję normująca obieg dokumentów w Ośrodku oraz instrukcję normująca obieg dokumentów finansowych.

§ 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania
Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora.

5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy
pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego.

§ 9. Zmiany w Statucie dokonywane są w
trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3770
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UCHWAŁA NR RG-XXXIX/309/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 241 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 175

poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. 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 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116
poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56 poz.
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458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. z 2009 r. Nr 52 poz.
742), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68 poz. 449), Rada Gminy SitkówkaNowiny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,67 zł. od 1 m² powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł. od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,23 zł. od 1 m²
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł. od 1 m² powierzchni uŜytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00 zł. od 1 m² powierzchni uŜytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od
1m² powierzchni uŜytkowej
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,00 zł. od 1 m² powierzchni uŜytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,40 zł. od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,
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 sporządzenia
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Wzór formularza do sporządzenia deklaracji
na podatek od nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr RG-XXVII/204/08
z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr RG-XXXIX / 309 / 09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 2
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Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR RG-XXXIX/310/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,
Nr 241 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 175 poz. 1457,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420),
art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2006 r. 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 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56
poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. z 2009 r. Nr 52 poz.
742), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w
2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 67 poz. 872), art. 4 ust. 1 i
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68
poz. 449), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 600,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 000,00 zł
c) powyŜej 9 ton do mniej niŜ 12 ton
- 1190,00 zł
2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z na-

4.

5.

6.

7.

czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniŜej 12 ton - 1 310,00 zł,
od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton, stawki podatku określone
są w załączniku nr 2 do uchwały,
od przyczepy lub naczepy, 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 - 1 110,00 zł,
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku
określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 1 160,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1 710,00 zł

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 4. Traci moc uchwała Nr RG-XXVII/205/08
z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz jej zmiana Nr RG-XXVIII/226/08 z
dnia 23 grudnia 2008 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie
począwszy od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr RG-XXXIX/310/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku od samochodów cięŜarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla
samochodów
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
(w PLN)

Stawka podatku dla
samochodów z innymi
systemami zawieszenia
osi jezdnych
(w PLN)

990,00
1 000,00
1 000,00
1 010,00

1 760,00
1 760,00
1 770,00
1 770,00

1 760,00
1 760,00
1 770,00
1 770,00
1 780,00
1 780,00

2 080,00
2 100,00
2 120,00
2 130,00
2 150,00
2 160,00

2 260,00
2 270,00
2 280,00
2 290,00
2 300,00

2 300,00
2 360,00
2 410,00
2 560,00
2 660,00

Dwie osie

Trzy osie

Cztery osie i więcej

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr RG-XXXIX/310/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
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

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla
Stawka podatku dla
ciągników z zawieszeniem
ciągników z innymi
pneumatycznym lub
systemami zawieszenia
uznanym za
osi jezdnych
pneumatyczne
(w PLN)
(w PLN)

Dwie osie
1 640,00
1 650,00
1 660,00
1 670,00

1 680,00
1 990,00
2 010,00
2 030,00

1 890,00
2 300,00

2 060,00
2 660,00

Trzy osie i więcej

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 512

– 23370 –

Poz. 3772,3773
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr RG-XXXIX/310/09
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 listopada 2009 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)
Liczba osi jezdnych
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku dla
przyczep i naczep
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równowaŜne
(w PLN)

Stawka podatku dla
przyczep i naczep
z innymi systemami
zawieszenia osi
jezdnych
(w PLN)

Jedna oś
770,00
780,00
790,00

880,00
890,00
890,00

1 110,00
1 120,00
1 130,00
1 170,00

1 430,00
1 440,00
1 450,00
1 830,00

950,00
1 310,00

1 110,00
1 430,00

Dwie osie

Trzy osie i więcej

3772

3773
3773

UCHWAŁA NR XXXII/245/09
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z
późn. zm.), art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: a) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992), b) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz.
Dopuszczalna masa całkowita

a) powyŜej 3,5 t do 5,5 t włącznie
b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie
c) powyŜej 9 t i poniŜej 12 t

poz. 844,z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne

Stawki podatku dla pojazdów:
Wyprodukowanych przed 1990 r. (w zł)
Wyprodukowanych w 1990 r. i późn. (w zł)
650,00
600,00
950,00
920,00
1.200,00
1.100,00
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2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawki podatku (w zł)
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
Dwie osie
600,00
700,00
800,00
1.200,00
Trzy osie
600,00
700,00
840,00
1.460,00
1.460,00
1.550,00
Cztery osie i więcej
980,00
1.100,00
1.460,00
1.980,00
1.980,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
Dopuszczalna masa całkowita
od 3,5 t i poniŜej 12 t

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)
mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)
mniej niŜ

12
18
25

18
25

840,00
940,00
1.040,00
1.640,00
1.800,00
1.800,00
1080,00
1.460,00
1.980,00
2.500,00
2.500,00

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniŜej 12 ton:

całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton:

Stawki podatku (w zł)
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
Dwie osie
800,00
1.140,00
1.500,00
1.800,00
Trzy osie i więcej
1.600,00
2.100,00

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: 550,00 zł

nie mniej niŜ

700,00
800,00
1.000,00
1.700,00

Stawki podatku dla pojazdów:
Wyprodukowanych przed 1990 r. (w zł)
Wyprodukowanych w 1990 r. i późn. ( w zł)
1.110,00
1.050,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

nie mniej niŜ

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
950,00
1.460,00
1.460,00
2.000,00
2.000,00
2.600,00

6. Od przyczepy lub naczepy która łącznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Stawki podatku (w zł)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
Jedna oś
410,00
460,00
620,00
Dwie osie

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
410,00
620,00
820,00
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28
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38
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38
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600,00
1.040,00
1.100,00
1.450,00

700,00
1.100,00
1.450,00
1.750,00

1.000,00
1.250,00

1.250,00
1.450,00

Trzy osie i więcej

7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
Dopuszczalna masa całkowita
a) poniŜej 30 miejsc
b) równej lub wyŜszej niŜ 30miejsc

Stawki podatku dla pojazdów:
Wyprodukowanych przed 1990r. (w zł)
Wyprodukowanych w 1990r. i później (w zł)
1.400,00
1.250,00
1.800,00
1.700,00

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada
2008r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Piotrowski
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UCHWAŁA NR XXXII/246/09
RADY GMINY W STRAWCZYNIE
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Strawczyn:
1) od gruntów:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich
a) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
b) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w
sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni - 0,65 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,04 zł,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni uŜytkowej - 18,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni uŜytkowej - 8,00 zł,
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej - 4,16 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizację poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 5,20 zł.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,
4) od budowli - 1 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych słuŜące do
odprowadzania i oczyszczania ścieków, procesu poboru i uzdatniania wody oraz zbior-

Poz. 3774

czych urządzeń prowadzone w ramach działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy działające w formie zakładów
budŜetowych.
§ 2. Traci moc uchwała NR XXI/149/08
Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada
2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Piotrowski
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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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