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UCHWAŁA NR XXXIII/378/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1,
art. 41 ust. 1 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, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717,
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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 2008 r. Nr 180 poz. 1111
i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420), art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. 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 2008 r. Nr 93 poz. 585,
Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56
poz. 458) oraz pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 r. ogłoszonej w Monitorze Polskim Nr 52 poz. 742, Rada Miejska w
Busku-Zdroju uchwala co następuje:

Poz. 3911,3912

wanym materiałem siewnym - 9,57 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 6,49 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej,
f) zajętych na garaŜe - 6,49 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
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle
będące w posiadaniu gminnych jednostek
organizacyjnych działających w formie jednostek budŜetowych,
2) grunty i budynki stanowiące mienie gminne
nie oddane w posiadanie zaleŜne,
3) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby
ochrony przeciwpoŜarowej oraz przez gminne instytucje kultury (za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych
przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej).

§ 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,
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 organizację
poŜytku publicznego - 0,23 zł od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 18,05 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2010.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik
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UCHWAŁA NR XXXIII/379/09
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 3 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
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1441, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 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), w związku z
treścią pkt 3 Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 r. (MP Nr 52, poz. 742)
oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (MP Nr 78, poz. 692), Rada
Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się na terenie miasta i gminy
wysokość stawek podatku od środków transportowych w kwocie:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 679,00 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 941,00 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton - 1 093,00 zł
2) od samochodów cięŜarowych - pojazdów
określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek
podatku określai załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.
3) od ciągników siodłowych, balastowych - pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, wysokość
stawek podatku określa załącznik nr 2 do
przedmiotowej uchwały.
4) od przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
wysokość stawek podatku określa załącznik
nr 3 do przedmiotowej uchwały.
5) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniŜej 12 ton - 1 418,00 zł
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z

Poz. 3912

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: od 7 ton i poniŜej 12 ton
- 635,00 zł
7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc - 847,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1 825,00 zł
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 5,
6 i 7 wyprodukowanych przed 1995 r. stawki
podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 700,00 zł
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1 000,00 zł
- powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 1 115,00 zł
2) od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniŜej 12 ton:
- od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 1529,00 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton - 708,00 zł
4) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
- mniej niŜ 30 miejsc - 943,00 zł
- równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1882,00 zł
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/244/2008
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2009 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków
transportowych w roku podatkowym 2010.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Gradzik
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Poz. 3912
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIII/379/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

2

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

Inny system zawieszenia osi jezdnych
4

13
14
15

1341
1397
1448
1503

1622
1643
1663
1718

17
19
21
23
25

1351
1503
1927
2040
2113
2251

1555
1610
2359
2383
2413
2444

25
27
29
31

1503
2146
2470
2576
2628

1529
2235
2521
2628
2683
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/379/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1
Dwie osie
12
18
25
31
36
Trzy osie
12
36
40

2

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25
31
36

1418
1933
1985
2040
2235

1529
1973
2040
2073
2352

36
40

1996
2146
2419

2073
2531
2675
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/379/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 3 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
36
38
Trzy osie
12
36
38

2

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25

708
1255
1341

829
1418
1610

28
33
36
38

718
1180
1448
1541
1555

1073
1460
1487
1551
1719

36
38

773
1381
1418

1460
1497
1529

3912

3913
3913

UCHWAŁA NR XXXIV/169/2009
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) - Rada Miejska Zawichost
- uchwala co następuje:
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 uŜytkowania 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.

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy:
1) od samochodów cięŜarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 890 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1.050 zł.;
2) od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, 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 do 5,5 ton włącznie - 800 zł.,
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4)

5)

6)

7)

b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.000 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1.200 zł.;
od ciągnika siodłowego i balastowego, 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
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
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 całkowita od
7 ton i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
- 800 zł.;
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 dopuszczalna
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
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 - 950 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.400 zł.

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych przed 1990 r określa
się w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a) - 511 zł.,
b) - 909 zł.,
c) - 1.072 zł.;
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
a) - 817 zł.,
b) - 1.021 zł.,
c) - 1.225 zł.;

– 23946 –

Poz. 3913

3) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 - 817 zł.;
4) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7
a) - 970 zł
b) - 1.429
3. Stawki podatku dla środków transportowych posiadających katalizatory określa się w
wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a) - 489 zł.,
b) - 871 zł.,
c) - 1.028 zł.;
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
a) - 783 zł.,
b) - 979 zł.,
c) - 1.175 zł
3) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5 - 783 zł.;
4) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 7:
a) - 930 zł
b) - 1.371
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie, jednak nie
wcześniej niŜ 1 stycznia 2010 r., traci moc
uchwała Nr XIII/52/2007 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007, Nr 230,
poz. 3401).
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Stępień
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/169/2009
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy
- Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
- Nie mniej niŜ

- Mniej niŜ

-1
- Dwie osie
- 12
- Trzy osie
- 12
- 18
- 25
- Cztery osie i więcej
- 12
- 26
- 29
- 31

-2
- 18
- 25
- 26
- 29
- 31
-

- Stawka podatku (w złotych)
- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
-3
- 1.850
- 1.900
- 1.950
- 1.950
- 2.000
- 2.050
- 2.050
- 2.050

- Inne system zawieszenia
osi jezdnych
-4
- 1.950
- 2.000
- 2.050
- 2.050
- 2.100
- 2.150
- 2.480
- 2.480
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/169/2009
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
- Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik Siodłowy
+ naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach )
- Nie mniej niŜ

- Mniej niŜ

-1
- Dwie osie
- 12
- 18
- 31
- 36,1
-Trzy osie i więcej
- 12
- 36,1
- 40
-

-2
- 18
- 31
- 36,1
- 36,1
- 40
-

- Stawka podatku (w złotych)
- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
-3
- 1.600
- 1.670
- 1.670
- 1900
- 1.670
- 2.100
- 2.100
-

- Inne system zawieszenia
osi jezdnych
-4
- 1.600
- 1.670
- 1.960
- 1.960
- 1.743
- 2.100
- 2.577
-
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/169/2009
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy
- Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/
przyczepa + pojazd Silnikowy (w tonach)
- Nie mniej niŜ

- Mniej niŜ

-1
- Jedna oś
- 12
- 18
- Dwie osie
- 12
- 36,1
- Trzy osie i więcej
- 12
- 36,1
-

-2
- 18
- 36,1
- 36,1
-

- Stawka podatku (w złotych)
- Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
-3
- 750
- 1.150
- 1.200
- 1.300
- 1.300
-1.400
-

- Inne systemy zawieszenia
Osi jezdnych
-4
- 750
- 1.150
- 1.306
- 1.719
- 1.200
- 1.400
-

3913
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UCHWAŁA NR XXXII/165/2009
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
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 (tekst jednolity:
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. 80, poz. 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz.
1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 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
oraz z 2008r. Dz. U. Nr 93, poz. 585 i Dz. U.
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r.
Nr 56, poz. 4587 uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0, 63 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 - 0,18 zł. od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,52 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,86 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 - 4,16 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
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działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 3,43 zł. od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
3) od budowli:
a) wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę - 1,30 %
b) od pozostałych - 2 %
- wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3914,3915

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Nawrot

3914
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UCHWAŁA NR XXXII/166/2009
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust., art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
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. 102,
poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.
1441; z 2006r. nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 7 ust. 3 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 i
Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458)
zarządza się co następuje:
§ 1.1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność lub
współwłasność gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
2) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych.
3915

3) budynki mieszkalne i gospodarcze w byłych
gospodarstwach rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o
ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty
strukturalne.
4) budynki i grunty do prowadzenia działalności kulturalnej, ochrony przeciwpoŜarowej i
opieki społecznej.
5) budynki i grunty zajęte na potrzeby organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń, prowadzących nieodpłatną działalność statutową.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych
§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Nawrot
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UCHWAŁA NR XXXII/167/2009
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 30 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 poź. zm.) oraz art. 10 i art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121
poz. 84. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, i Nr 251,
poz. 1847 uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodów cięŜarowych o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 248 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 395 zł,
c) powyŜej 9 ton a mniej niŜ 12 ton - 655 zł,
2) od samochodów cięŜarowych o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 701 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego 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, rodzaju zawieszenia jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały,
1) od przyczepy lub naczepy o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, 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 - 701 zł ,
6) od przyczepy lub naczepy o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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, jak w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały,
7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 939 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.879 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobus o numerze rejestracyjnym TKA H 135 typu „GIMBUS” stanowiący
własność Gminy słuŜący do przewozu uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjum.
§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Nawrot
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/167/2009
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA NR XXXIV/196/09
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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 173 poz.
1218, 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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

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, Nr 223 poz. 1463; z
2009r. Nr 56 poz. 458) uchwala się co następuje:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 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 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŜytkowania 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.
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czeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 4,30 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej, z wyjątkiem:
- 2,22 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków połoŜonych na uŜytkach rolnych, które nie tworzą gospodarstwa rolnego w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Michałów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,00 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,50 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/129/08
Rady Gminy w Michałowie z dnia 23 listopada
2008r. sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
§ 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 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
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UCHWAŁA NR XXXIV/197/09
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
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 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

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, Nr 223 poz. 1463, z 2009r. Nr 56, poz.
458), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. uchwala się co następuje:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 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 1999r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania 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.

Dziennik Urzędowy
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§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy Michałów:
1) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 580,00
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 910,00
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1100,00
2. od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały;
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 do 5,5 ton włącznie - 1210,00
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 1260,00
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1280,00
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 zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
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

Poz. 3918

7 ton i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego)
- 910,00
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 prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
według stawek określonych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały; w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia
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 - 1210,00
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1610,00
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/132/2008
Rady Gminy Michałów z dnia 23 listopada
2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
Uchwała Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy Michałów
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale określającej wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 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 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
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Rady Gminy Michałów
z dnia 26 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 527

– 23957 –

Poz. 3918,3919

Załącznik Nr 3
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UCHWAŁA NR XXXIV/198/09
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: 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) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,

poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747,
z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655;
z 2009r. - Nr 56 poz. 458) uchwala się co następuje:
§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r. (M.P. Z 2009r. Nr 68 poz. 886) z
kwoty 34,10 zł. za 1 q do kwoty 32,00 zł. za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.

Dziennik Urzędowy
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/130/08
Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2008r.
sprawie określenia obniŜenia ceny skupu Ŝyta do
celów wymiaru podatku rolnego.

Poz. 3919,3920

§ 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 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Mika
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UCHWAŁA NR XXVII/110/09
RADY GMINY MOSKORZEW
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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
w związku z art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 ust.
1 pkt. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 lit. b, 11, 13, 15, ust. 2
pkt. 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2,
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249,
poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się do budŜetu dotacje:
a/ zwiększa się dochody:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 2700 - 20.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 - 6.000,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 - 12.478,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - 4.536,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 - 23.233,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 2700 - 5.000,00 zł
b/ zwiększa się wydatki:
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 - 20.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 - 6.000,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 - 12.478,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 4.536,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 - 23.233,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 - 2.500,00 zł
§ 4300 - 2.500,00 zł
2. Dokonać zmian w budŜecie gminy:
a/ zwiększa się dochody:
- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 - 1.819,40 zł
b/ zwiększa się wydatki:
- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 - 1.819,40 zł
c/ zmniejsza się wydatki:
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 60.000,00 zł
- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4110 - 1.000,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80114 § 4210 - 2.000,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 - 2.900,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 - 5.000,00 zł
- w dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 - 100,00 zł

b/ zwiększa się wydatki:
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010
- w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010
- w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300
- w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4010
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4110
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4120
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4010
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4110

- 10.000,00 zł
- 2.000,00 zł
- 10.000,00 zł
- 1.000,00 zł
- 6.000,00 zł
- 14.000,00 zł
- 20.000,00 zł
- 4.000,00 zł
- 1.000,00 zł
- 3.000,00 zł
- 2.000,00 zł

3. Dokonać sprostowania zapisu w uchwale
Nr XXVI/108/09 z dnia 29 września 2009r. - w § 1
pkt. 1 lit. „c” zapis „w dz. 853 rozdz. 85395 § 2708
- 46.258,00 zł” zastępuje się zapisem „w dz. 853
rozdz. 85395 § 2708 - 46.528,00 zł”.
4. Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia
29 września 2009r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia
29 września 2009r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 3 do uchwały z dnia
29 września 2009r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do uchwały budŜetowej
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Kułaga
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Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 października 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3
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Załącznik Nr 4
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UCHWAŁA NR XXVI/123/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca
2007 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej
z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Secemin
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 144, 146 ust. 2 i 148 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze
zmianami) Rada Gminy Secemin uchwala, co
następuje:

lenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Secemin wprowadza
się następującą zmianę: - w § 4 uchwały w wierszu trzecim po słowach „wynosił będzie” skreśla
się „5 %” i zastępuje „3.5 %”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. W uchwale Nr V/19/07 Rady Gminy
Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie
udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i usta-

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
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UCHWAŁA NR XXVI/125/09
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 82
ust. 1 pkt 2, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184
ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15,
ust. 2 pkt. 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca
2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz 2104
z późn. zmianami) Rada Gminy Secemin Na
podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2,
art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lit. a i b, 13, 15, ust. 2 pkt. 1, 2,

ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005
roku (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz 2104 z późn.
zmianami) Rada Gminy Secemin, uchwala:
§ 1. 1) 1. Zwiększyć dochody budŜetu gminy 2009 roku w kwocie - 101.684 zł zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne
dochody w kwocie 19.637.577 zł
2) Zwiększyć wydatki budŜetu gminy 2009 roku
w kwocie - 101.684 zł zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w
kwocie - 23.916.762 zł.
§ 2. Wprowadza się do budŜetu gminy dotację celową według decyzji: Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-121/09 z dnia 1 października
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2009 roku oraz Nr FN.I.3011.1-133/09 z dnia
7 października 2009 roku na zwiększenie w dziale
854, rozdziale 85415, § 2030 w kwocie - 23.594 zł
Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-142/09
z dnia 16 października 2009 roku na zwiększenie
w dziale 852, rozdziale 85295, § 2023 w kwocie
- 14.500 zł Wojewody Świętokrzyskiego
Nr FN.I.3011.1-156/09 z dnia 26 października na
zmniejszenie w dziale 852, rozdziale 85213,
§ 2030 w kwocie - 336 zł Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-151/09 z dnia 22 października
2009 r. na zmniejszenie w dziale 852, rozdziale
85214, § 2010 w kwocie -1.960 zł oraz w § 2030 w
kwocie - 3.149 zł Wojewody Świętokrzyskiego
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Nr FN.I.3011.1-148/09 z dnia 21 października
2009 r. na zwiększenie w dziale 852, rozdziale
85212, § 2010 w kwocie - 49.035 zł Wprowadza
się do budŜetu gminy środki w wysokości
- 20.000 zł w dziale 600, rozdziale 60017, § 6290
według umowy FOGR Nr 58/2009
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVI/125/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: zwiększenia dochodów budŜetu gminy na 2009 rok
Dział
600

Rozdział

§

60017
6290
852
85212
2010

Zwiększenie

Zmniejszenie
20.000
20.000
20.000
63.535
49.035
49.035

85213

336
336
5.109
1.960
3.149

2030
85214
2010
2030
85295
2023
854
85415
2030
Razem

Zwiększenie dochodów - 101.684 zł

5.445

14.500
14.500
23.594
23.594
23.594
107.129

5.445
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/125/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: zwiększenia zmniejszenia i przeniesień wydatków budŜetu gminy na 2009 rok między
działami, rozdziałami i paragrafami.
Dział
600

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie
40.000

60016
6050
60017
6050
750
75023
4210
4300
754
75412
4210
4300
801
80101
4210
4260
4350
4370
80104

40.000
40.000
15.000
15.000
7.000
8.000
15.000
15.000
5.000
10.000
15.500
1.300

80113
4110
4210
4270
4430

12.000
2.200
700

4210
4410
80148
4210
4260

4330
85212
3110
4170
4210
4300
4410
4700
4750

94.488
3.592
3.592
51.418
49.035

2.383
200

4130
85214
3110
13.078
4010
4210
4300
4400
4740
4750

700
5.000
5.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
36.398

1.000
1.383

85213

85219

2.200
1.500

80146

85202

300
4.000
2.000
2.000

1.500

80114

852

15.500
1.300
1.000

1.000
300
12.000

4210
4240
4270

77.000
77.000
77.000

150
650
1.383
336
336
5.109
5.109
7.670
6.000

4.078
8.200
800
670
1.000
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3.400

4010
4110
4120
4170
4210
4440
85295
4113
4123
4173
4213
4303
854
85415
3110
3240
921
92116
2480
92195
6050
926
92605
4300
Razem

Zwiększenie wydatków - 101.684 zł

2.280
1.120
23.000
1.660
288
16.342
4.710
36.377
36.377
14.733
21.644
20.000
5.000
5.000
15.000
15.000
7.000
7.000
7.000
243.365

12.400
6.000
3.000
1.000
2.400

8.500

8.500
12.783
12.783
12.783

141.681
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/125/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 października 2009 r.
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