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UCHWAŁA NR XLIV/352/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dziale 852 rozdział 852 02 § 0970
o kwotę 2 000 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dziale 852 rozdział 852 02 § 4330
o kwotę 2 000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
3923
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UCHWAŁA NR XLIV/353/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin

nym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
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30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co
następuje:

-

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dziale 853 rozdział 853 95 odpowiednio:
- w paragrafie 2008 o kwotę
75 572 zł,
- w paragrafie 2009 o kwotę
13 336 zł.

Poz. 3924,3925

w paragrafie 4309 o kwotę
w paragrafie 4268 o kwotę
w paragrafie 4269 o kwotę
w paragrafie 4378 o kwotę
w paragrafie 4379 o kwotę
w paragrafie 4758 o kwotę
w paragrafie 4759 o kwotę

4 998 zł,
244 zł,
43 zł,
128 zł,
23 zł,
1 020 zł,
180 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dziale 853 rozdział 853 95 odpowiednio:
- w paragrafie 4178 o kwotę
13 994 zł,
- w paragrafie 4179 o kwotę
2 470 zł,
- w paragrafie 4118 o kwotę
908 zł,
- w paragrafie 4119 o kwotę
160 zł,
- w paragrafie 4128 o kwotę
143 zł,
- w paragrafie 4129 o kwotę
25 zł,
- w paragrafie 4218 o kwotę
8 588 zł,
- w paragrafie 4219 o kwotę
1 516 zł,
- w paragrafie 4248 o kwotę
22 227 zł,
- w paragrafie 4249 o kwotę
3 922 zł,
- w paragrafie 4308 o kwotę
28 319 zł,

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
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UCHWAŁA NR XLIV/354/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit n, art. 40
ust. 2 pkt 2, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Opatowie uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XXIV/175/04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie zmienionym Uchwałą Nr XXXVIII/274/2005
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia
2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
i Uchwałą nr XLVI/339/2006 Rady Miejskiej w
Opatowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka

Pomocy Społecznej w Opatowie i Uchwały
Nr XXIX/224/2008 Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie wprowadza się następujące
zmiany.
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2) w § 5 ust 2 dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: „19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych; 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
3) w § 5 ust 4 dodaje się pkt 7, 8 i 9 w brzmieniu:
„7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a takŜe udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;

Dziennik Urzędowy
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8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a
takŜe udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
4) w § 5 ust 4 skreśla się pkt 1 i 2.
5) w § 7 ust 3 otrzymuje brzmienie: „Ośrodek
Pomocy Społecznej w Opatowie załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji
publicznej dotyczące pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmuje działania wobec dłuŜników alimentacyjnych - na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku

Poz. 3925,3926

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi
zmianami)”.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,
a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
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UCHWAŁA NR XLIV/355/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. n, art. 40
ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Opatowie uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Opatowie stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/266/2005
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada
2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ustawa
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728
z późniejszymi zmianami)”.
2. w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r.
Nr 14, poz 92 z późniejszymi zmianami)”.
3. w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
4. w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Pracownicy Domu wynagradzani są zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Opatowie”.
5. § 17 otrzymuje brzmienie: „Środowiskowy
Dom Samopomocy uŜywa pieczęci podłuŜnej
o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy
w Opatowie 27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 5
tel/fax 015 86 83 333”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak

3926
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UCHWAŁA NR NR XLIV/356/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 7 pkt. 3
w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie
uchwala co następuje:

szkół) w wymiarze 22 godziny, 3) dla logopedy
zatrudnionego w przedszkolu w wymiarze
24 godzin.

§ 1. Określa się tygodniową liczbę obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz: 1) dla pedagoga
szkolnego i psychologa w wymiarze 26 godzin,
2) dla logopedy zatrudnionego w szkole (zespole

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 3 przez godzinę rozumie się 60 minut.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z mocą obowiązującą po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
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UCHWAŁA NR XLIV/368/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Opatów w latach 2008-2012”
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/2007 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach
2008-2012” wprowadza się nastepujace zmiany:
1) W załączniku do uchwały w Rozdziale VII
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obnizania czynszu dokonuje się nastepującej
zmiany: tabela - prognoza wzrostu stawki
czynszu w lokalach mieszkalnych w latach
2008-2012 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 528
Lp.
1
2
3
4
5

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
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Poz. 3928,3929

Stawka bazowa czynszu w zł za 1 m2 pow. uŜytkowej lokalu
3,00
3,20
3,30
3,30
3,50

wskaźnik wzrostu stawki bazowej w %
11,11
6,67
3,12
0
9,09

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
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UCHWAŁA NR XLIV/369/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada
Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf
6208 o kwotę 115 934 zł.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf
6050 o kwotę 200 000 zł.
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych w dziale 600 rozdział 600 16 odpowiednio:
- paragraf 6058 o kwotę 115 934 zł,
- paragraf 6059 o kwotę 77 366 zł,
- paragraf 4270 o kwotę 122 634 zł.
§ 4.1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2009 rok” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady
Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy

Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na
programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia
2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy
Opatów na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 528

– 23979 –

Poz. 3929
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/369/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 października 2009 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 528

– 23980 –

Poz. 3929
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/369/2009
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 30 października 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł
L.p.
I

II

Źródła finansowania
Ogółem wydatki bieŜące
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budŜetu j.s.t.
- środki z budŜetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki
w roku
budŜetowym
2009
0
0
0
0
1 022 300
408 966
0
613 334
1 022 300
408 966
0
613 334

Planowane wydatki budŜetowe na realizację zadań
programu w latach 2010-2011
Razem
2010 rok
2011 rok
2010-2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 654 860
4 524 867
7 179 727
1 061 944
1 809 947
2 871 891
0
0
0
1 592 916
2 714 920
4 307 836
2 654 860
4 524 867
7 179 727
1 061 944
1 809 947
2 871 891
0
0
0
1 592 916
2 714 920
4 307 836
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UCHWAŁA NR XLIV/370/2009
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie Gminy Opatów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Opatowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o kwotę 60 740 zł odpowiednio:
- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 6050
o kwotę 30 000 zł
- w dziale 757 rozdział 757 02 paragraf 8070
o kwotę 30 740 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 60 740 zł odpowiednio
- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050
o kwotę 1 000 zł
- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6050
o kwotę 11 050 zł,
- w dziale 852 rozdział 852 12 paragraf 4560
o kwotę 500 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6050
o kwotę 48 190 zł.

§ 3.1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2009-2011” do uchwały Nr XXXIII/256/2008 Rady
Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na 2009 rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a „ Zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku” do uchwały Nr XXXIII/256/2008
Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2008 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Opatów na
2009 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawować będzie Komisja BudŜetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej
w Opatowie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej: D. Bińczak
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UCHWAŁA NR XXXI/190/09
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na 2010r na obszarze Gminy Łoniów
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 późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969
z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r (M.P. Nr 68 poz. 886) Rada
Gminy Łoniów uchwala co następuje:

§ 1. ObniŜa cenę 1 dt. Ŝyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
rok 2010 z kwoty 34,10 do kwoty 30,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Kubicki
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UCHWAŁA NR XXXI/191/09
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Łoniów
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 późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U z 2006r Nr 121 poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0.72 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,71 zł od 1 hektara powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego poprzez organizacje
poŜytku publicznego - 0,26 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 ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 19,00 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,01 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,87 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 6,42 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,
3. Od budowli - 2 % wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

chomości obowiązujących na terenie Gminy
Łoniów.

§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie, jednak nie
wcześniej niŜ 1 stycznia 2010r traci moc uchwała
Nr XII/57/07 z dnia 21 listopada 2007r w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieru-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Kubicki
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UCHWAŁA NR XXXI/192/09
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.) Rada Gminy Łoniów uchwala co
następuje:
§ 1. Określa wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
500 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie 850 zł
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
1 020 zł
2. Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton,
- o liczbie osi - dwie
1 700 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy
1 800 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1 850 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy
1 900 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1 900 zł
3. Od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie
1 700 zł

b) równej lub wyŜszej niŜ 15 ton
- o liczbie osi - dwie
1 700 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy
1 750 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton
- o liczbie osi - trzy
1800 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 1 900 zł
f) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2 460,00 zł
g) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2 460,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton
900 zł
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton
1 200 zł
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton
1 350 zł
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie
1 750 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie
1 870 zł
c) powyŜej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie
2 070 zł
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d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 990 zł
e) powyŜej 36 ton a mniejszej niŜ 40 ton
- o liczbie osi - trzy i więcej
2 120 zł
f) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej
2 120 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z
przyczepą lub naczepą, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie
1 750 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie
1 950 zł
c) powyŜej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie
2 100 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 36 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 990 zł
e) powyŜej 36 ton a mniejszej niŜ 40 ton
- o liczbie osi - trzy i więcej
2 300 zł
f) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej
2 450 zł
Od przyczep i naczep, 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:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton
720 zł
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna
850 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna
950 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie
1 000 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 000 zł
d) powyŜej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie
1 200 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 200 zł
Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna
850 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton :
- o liczbie osi - jedna
950 zł
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c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie
1 300 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 250 zł
d) powyŜej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie
1 750 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej
1 350 zł
10. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
750 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 550 zł
§ 2.1. Dla pojazdów określonych w § 1
pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990r.
stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
a) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyŜej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 520 zł
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 875 zł
- powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1 050 zł
b) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego 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 5,5 tony
920 zł
- od 5,5 ton i poniŜej 9 ton
1 250 zł
- od 9 i poniŜej 12 ton
1 400 zł
c) Od przyczep i naczep, 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:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton
750 zł
d) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
- mniej niŜ 30 miejsc
800 zł
- równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 600 zł
2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1,
4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
450 zł
- powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 825 zł
- powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
1 000 zł
b) 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:
- od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton
800 zł
- od 5,5 tony i poniŜej 9 ton
1 100 zł
- od 9 ton i poniŜej 12 ton
1 310 zł
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c) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniŜej 12 ton
680 zł
d) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
- mniej niŜ 30 miejsc
700 zł
- równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 400 zł.

Poz. 3933,3934,3935

§ 4. Z dniem wejścia w Ŝycie Uchwały,
jednak nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2010r. traci
moc Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Gminy w
Łoniowie z dnia 21 listopada 2007 roku ze zmianami w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Łoniów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Kubicki
3933

3934
3934

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r. (M.P. z dnia 19 października
2009r. Nr 68, poz. 886) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

trzech kwartałów 2009 roku w kwocie 34,10 zł
za 1 dt.
§ 2. Kwota 34,10 zł stanowi podstawę do
wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 1. Podtrzymuje się średnią cenę skupu
Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych

Przewodnicząca Rady Gminy: M. Matusik

3934
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UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego
poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z

późniejszymi zmianami), w związku z art. 5, art. 6
ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
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jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52 poz.
742) Rada Gminy uchwała, 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 - 0.70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3.65 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0.10 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0.59 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8.66 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.84 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 6.37 zł. od 1 m2
powierzchni uŜytkowej, od budowli - 2 %
ich wartości określonej na podst. art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
§ 2. Rada Gminy zwalnia z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne osób fizycznych lub ich
części nie wykorzystane na działalność gospodarczą,

Poz. 3935

2) pozostałe budynki lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą inną niŜ rolnicza, połoŜone na nieruchomościach, które
w rozumieniu ustawy o podatku rolnym nie
stanowią gospodarstw rolnych,
3) budynki lub ich części wykorzystane na zbiorowe zakwaterowanie nauczycieli, na cele
kultury, będące w uŜytkowaniu słuŜby zdrowia oraz grunty, na których te budynki są połoŜone, a takŜe grunty zajęte pod place zabaw i boiska sportowe
4) budynki lub ich części wykorzystane na cele
ochrony przeciwpoŜarowej oraz grunty związane z tymi budynkami,
5) grunty, budynki lub ich części, budowle lub
ich części, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody słuŜące zaopatrzeniu w wodę,
które stanowią własność Gminy Nowy Korczyn,
6) grunty, budynki i ich części, budowle lub ich
części osób otwierających działalność gospodarczą po raz pierwszy na okres 1. roku
od daty rozpoczęcia działalności,
7) sieci i urządzenia kanalizacyjne słuŜące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.
§ 3. Zarządza się pobór podatku w formie
inkasa od osób wymienionych w art. 6 ust. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4.1. Inkaso będą prowadzić sołtysi za
wynagrodzeniem 8 % od zainkasowanych sum
podatku od nieruchomości.
2. Na inkasentów wyznacza się imiennie
sołtysów poszczególnych wsi do inkasa podatku
od nieruchomości. Wykaz sołtysów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. UpowaŜnia się Sołtysów do doręczania podatnikom decyzji podatkowych i innych
pism w postępowaniu podatkowym za pokwitowaniem.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
1 stycznia 2010 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy: M. Matusik
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Poz. 3935,3936
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/196/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 30 listopada 2009r.

Wykaz inkasentów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sołectwo
Badrzychowice
Błotnowola
Brzostków
Czarkowy
Górnowola
Grotniki DuŜe
Grotniki Małe
Harmoniny
Kawęczyn
Łęka
Nowy Korczyn
Ostrowce
Parchocin
Pawłów
Piasek Wielki
Podraje
Podzamcze
Rzegocin
Sępichów
Stary Korczyn
StroŜyska
Ucisków
Winiary
śukowice

Sołtys - Inkasent
Buczak Bogusław
Jarubas Małgorzata
Podkowa Zdzisław
Matusik Małgorzata
świrek Marta
Nowak Krystyna
Majcher Marek
Bania Adam
Pasek Adam
Matuszewska ElŜbieta
Lizak Jan
Dybał Krystyna
Witkowska Stanisława
Pietrzyk Daniel
Maj Stefan
Frania Tadeusz
Tomal Jan
Lasak Jolanta
Borla Grzegorz
Jagiełło Zbigniew
Trela Władysław
Pietrzyk Wanda
Nowak Piotr
Trela Józef

Adres zamieszkania
Badrzychowice 30
Błotnowola 32
Brzostków 54
Czarkowy 153
Górnowola 36
Grotniki DuŜe 11
Grotniki Małe 19
Harmoniny 19
Kawęczyn 51
Łęka 48
Nowy Korczyn ul. Krakowska
Ostrowce 8
Parchocin 130
Pawłów 13
Piasek Wielki 43
Podraje 30
Podzamcze 11
Rzegocin 17
Sępichów 19
Stary Korczyn 11
StroŜyska 27
Ucisków 6
Winiary 21
śukowice 28

3935
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UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2009
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień
w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz.
742) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 06 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M.P Nr 67, poz. 872)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych w PLN:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
520,00 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie 800.00 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton 950.00 zł
2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ
12 ton w zaleŜności od liczby osi pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik Nr 1 do Uchwały.
3) 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 stawka podatku wynosi
1000.00 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej 12 ton w zaleŜności od liczby osi i
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rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do Uchwały.
5) Od przyczep i naczep, 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 stawka podatku wynosi
500.00 zł.
6) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
w zaleŜności od masy całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton do 36 ton
włącznie i powyŜej 36 ton oraz w zaleŜności
od liczby osi pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku określa załącznik Nr 3 do
Uchwały.

Poz. 3936

7) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
900.00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1500.00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb ochrony przeciwpoŜarowej i autobusy słuŜące do przewozu dzieci szkolnych..
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i dotyczy podatku od środków transportowych
obowiązującego w 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy: M. Matusik
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Poz. 3936
Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/197/2009
Rady Gminy w Nowym Korczynie
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 XXVII/128/09
RADY GMINY SCEMIN
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. Nr 121 z 2006r. poz. 844 z późn.
zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 52 poz. 742) oraz
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Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w
2010r. (M.P. Nr 67 poz. 872 z 20 października
2009) Rada Gminy Secemin, uchwala:

b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton

Poz. 3937

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
od środków transportowych:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton
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2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z na-

Poz. 3937

czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton

b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z
wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - zł 400

4. 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
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5. Autobusy

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 3.1 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

3. Traci moc Uchwała Nr X/40/07 Rady
Gminy Secemin z dnia 5 grudnia 2007 roku w
sprawie podatku od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik

3937
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UCHWAŁA NR XXVII/129/09
RADY GMINY SCEMIN
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42
ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.) art. 5, art. 6 ust.12 i art. 6 ust. 12 i art. 7
ust. 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 późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(M.P. Nr 52 poz. 742) Rada Gminy Secemin,
uchwala:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - zł. 0,77 od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - zł. 4,04 od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - zł. 0,16 od 1 m 2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - zł. 0.62 od 1 m2 pow.
uŜytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
- zł. 20,00 od 1 m2 pow. uŜytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

wanym materiałem siewnym - zł. 9,57 od
1 m2 pow. uŜytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - zł. 4,16 od 1 m2 pow.
uŜytkowej
e) pozostałych: - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - zł. 5,50 od 1 m2
pow. uŜytkowej
3. Od budowli: - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 do 7
ustawy
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1. Grunty, budynki i budowle związane ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
§ 3. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
według Uchwał Rady Gminy Secemin Nr V/18/07
z dnia 28 marca 2007 roku oraz Nr XII/65/08
z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie: poboru w
drodze inkasa łącznego zobowiązania pienięŜnego
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego - określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010
roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na trenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik

3938

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 528

– 24001 –

Poz. 3939

3939
3939

UCHWAŁA NR XXVII/130/09
RADY GMINY SCEMIN
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1,
lit. „f”, oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) Rada Gminy
Secemin, uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy
Secemin opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 15,00 zł. od jednego psa
posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 3. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowiązku. W przypadku
powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu
roku podatkowego, opłatę pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których powstał
obowiązek jej zapłaty.
§ 4. 1. Pobór opłaty od posiadania psów
następować będzie w drodze inkasa. 2. Wyznacza się inkasentów zgodnie z załącznikiem Nr 1

do niniejszej uchwały. 3. Wynagrodzenie brutto
za inkaso ustala się w wysokości 20 % zainkasowanych kwot. 4. Wpłata opłaty przez inkasentów nastąpi do kasy Urzędu Gminy Secemin lub
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin w
terminie 5 dni po upływie terminu określonego
w § 3. 5. Wpłata opłaty przez opodatkowanego
moŜe nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu
Gminy Secemin lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Secemin.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/70/03 Rady
Gminy Secemin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Secemin.
§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: B. Wasik
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVII/130/09
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 listopada 2009 r.

Wykaz inkasentów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwisko i imię
Śliwiński Ryszard
Musiał Anna
Stępniak Henryk
Gawlikowski Marian
Marek Marian
Piątkowska Arleta
Stolarski Antoni
śesławski Aleksander
Sobala Stanisław
Walasek Jadwiga
Biały Piotr
Gil Anna
Kwiecień Krzysztof
Zakrzewski Stanisław
Klimas Jerzy
Wiekiera Mirosław

Sołectwo
Bichniów
Brzozowa
CzaryŜ
Celiny
Dąbie
Kluczyce
Krzepice
Krzepin
Kuczków
Marchocice
Międzylesie
Psary Kolonia
Psary Wieś
Wałkonowy Górne
Wałkonowy Dolne
Wola Czaryska

Dziennik Urzędowy
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17
18
19
20
21
22
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Jadczyk Krzysztof
Fąfera Antoni
Jura Brygida
śmuda Roman
Stańczyk Irena
Matwin Krzysztof

Poz. 3939,3940
Wola Kuczkowska
Secemin
Secemin
śelisławice
śelisławiczki
Zwlecza

3939

3940
3940

UCHWAŁA NR XXIX/155/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm ),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U.
z 2006 r. Nr. 121 poz. 844 z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku
(M.P. Nr 52, poz. 742)1)
§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości w 2010 roku na terenie
Gminy Wilczyce:
1) od gruntów:
a) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2
powierzchni,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18.00 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5.00 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.84 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 6.00 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 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpoŜarowej,
za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
2) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody
stanowiące własność Gminy Wilczyce,
3) nieruchomości lub ich części bezpośrednio
związane z procesem poboru wody,
4) grunty, budynki i budowle związane ze składowaniem odpadów komunalnych,
5) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystane na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6) budynki wykorzystywane do celów opieki
społecznej
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7) grunty, budynki wykorzystywane do celów
kultury i sportu.

Poz. 3940,3941,3942

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata
3940

3941
3941

UCHWAŁA NR XXIX/156/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn.
zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:

1) za sprzedaŜ z ręki, kosza - 4,00 zł,
2) za sprzedaŜ z samochodu, furmanki - 7,00 zł,
3) za sprzedaŜ ze stoisk od 1 m2 zajmowanej
powierzchni - 2,00 zł.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa przez sołtysa wsi Wilczyce Pana
Rafała Zioło zam. Wilczyce 130, 27-612 Wilczyce.
§ 3. 1) Wynagrodzenie dla inkasenta ustala
się w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty.
2) Wynagrodzenie wypłacane będzie raz na
kwartał, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez inkasenta wpłat zainkasowanej
opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu
Gminy.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od kaŜdego handlującego w wysokości:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata

3941

3942
3942

UCHWAŁA NR XXIX/157/2009
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień
z podatku na terenie Gminy Wilczyce
Rada Gminy Wilczyce na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.

1591 z późn. zm/, art. 10 i art. 12 ust 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
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tach lokalnych1) /Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz.
844 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) oraz Obwieszczenia
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

1

2

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
-

Poz. 3942

Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r (MP. Nr 67,
poz. 872) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku
od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Wilczyce w 2010 roku.
1) od samochodu cięŜarowego, o którym 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 - 400 zł.,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700 zł.,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 900 zł.;
2) od samochodu cięŜarowego, o którym 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
poshy; jazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych poniŜej:
Stawka podatku (w złotych )

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
Dwie osie

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1300
1500
1600
1700

1500
1600
1800
1900

1500
1700
1700
1700
2000
2000

1600
1800
1800
1800
2100
2100

1700
2000
2000
2100
2100

1800
2100
2100
2500
2500

Trzy osie

Cztery osie i więcej

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 tony i poniŜej 12 ton -1 200 zł.;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatLiczba 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

2
18
25

kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia według stawek określonych poniŜej:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
3
1500
1600

Inny system zawieszenia osi
jezdnych
4
1600
1700
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1
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31
Trzy osie i więcej
12
40
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2
31
40
-

3

4
1600
1700

-

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
38
Trzy osie i więcej
12
38

2
18
25
28
33
38
38
-

7) od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc - 950 zł.,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1 400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

1700
2000
-

1800
2200

5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
poshy;datnika podatku rolnego - 300 zł.;
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-

3942
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1900
2600

kalnych, 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 w zaleŜności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów według stawek
określonych poniŜej:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inny system zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem
Osi jezdnych
uznanym za równowaŜne
3
4
1000
1100
1100
1200
1200
1300
1100
1200
1100
1200
1200
1400
1400
1800
1100
1200
1300
1500

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku naleŜnego od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Sałata
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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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