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UCHWAŁA NR XXXVII/339/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze. zm. 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, z 2007r
Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241) i art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1 1) (tj. 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 2009 r Nr 56 poz. 458)
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Sędziszów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej baz względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni,
1)

niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106 EWG z dnia 7 grudnia 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.

b) pod jeziorami, zajętymi 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 oraz organizacje
poŜytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej, z wyjątkiem
gruntów pozostałych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2
ust. 1 ustawy o podatku rolnym będących w posiadaniu byłych właścicieli gospodarstw rolnych - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. Przez byłego właściciela gospodarstwa rolnego rozumie
się takŜe osobę, która wydzierŜawiła gospodarstwo rolne w trybie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,03 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,18 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 - 3,70 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej, przy czym w odniesieniu do takich budynków usytuowanych na gruntach stanowiących
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działki przyzagrodowe o powierzchni do
1,00 ha będących w posiadaniu byłych
właścicieli gospodarstw rolnych - 2,55 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. Przez byłego właściciela gospodarstwa rolnego
rozumie się takŜe osobę, która wydzierŜawiła gospodarstwo rolne w trybie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
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 z zastrzeŜeniem pkt. 4.
4) od budowli stanowiących sieci: ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne będące
nowymi budowlami w rozumieniu przepisów art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez okres 5 lat stawka 1 %
ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

Poz. 3972,3973

2. Podatnicy ubiegający się o zastosowanie
stawek obniŜonych określonych w ust. 1 pkt. 1
lit c, oraz w ust. 1 pkt. 2 lit e zobowiązani są
do przedłoŜenia w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie stosownych dokumentów potwierdzających fakt posiadania w latach
ubiegłych gospodarstwa rolnego (decyzje
wymiarowe, zaświadczenia).
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w
Sędziszowie Nr XXIV/233/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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UCHWAŁA NR XXXVII/340/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
uchylająca uchwałę własną Nr XXIV/234/2008 w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru
podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 ze zm. 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, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o
podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 136
poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775,
Nr 249 poz. 1825, z 2007r. Nr 109 poz. 747, z

2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655 oraz z
2009r Nr 157 poz. 1241) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/234/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniŜenia ceny skupu
Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązujacą od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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UCHWAŁA NR XXXVII/341/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku
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 (tj. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. 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, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,
z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241), oraz
art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tj. 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:

3)

4)

5)
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu cięŜarowego, 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 614,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 782,00 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1 032,00 zł
2) od samochodu cięŜarowego o których mowa w
art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej rów1)

6)

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

nej 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 uchwaly.
od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym 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 5,5 tony - 1 386,00 zł
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton - 1 386,00 zł
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton - 1 386,00zł
od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym 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 i rodzaju 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 całkowitą od
7 ton i poniŜej ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 1 028,00 zł.
od przyczep lub naczep o których mowa w
art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ
12 ton 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 - 768,00zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 704,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych samochody będące w posiadaniu i wykorzystywane przez akłady budŜetowe,
jednostki budŜetowe oraz inne jednostki organizacyjne gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 532

– 24141 –

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/235/2008
Rady Miejskiej w sędziszowie z dnia 21 listopada
2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Poz. 3974

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVII/341/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Poz. 3974
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/341/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Poz. 3974,3975
Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/341/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 listopada 2009 r.

3974

3975
3975

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
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 (tj. 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, z
2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r
Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r Nr 180
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18a i art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i
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opłatach lokalnych1) (tj. 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 oraz z 2009r Nr 56 poz. 458)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w
Sędziszowie
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów
2) określa wysokość stawek opłaty od posiadania psów,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłat od posiadania psów,
4) zarządza pobór opłąty od posiadania psów w
drofdze inkasa, określa inkasentów, terminy
płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Sędziszów opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego
psa.
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powsta1

) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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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nia lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu
roku podatkowego, stawkę opłaty ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
powstał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5.1. Wpłaty opłaty od posiadania psów
moŜna dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu miejskiego w
Sędziszowie.
2. Pobór opłaty od posiadania psów moŜe
odbywać się równieŜ w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są przewodniczący zarządów osiedli
oraz sołtysi wsi.
§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty
powinny być przez inkasenta przekazane do
Urzędu Miejskiego do 15 dnia miesiąca następnego.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty od posiadania psów w wysokości 20 %
od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/236/2008
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania
psów na 2009 rok.
§ 9. 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.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
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UCHWAŁA NR XXXVII/343/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm. 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 Nr17 poz. 128, 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, Nr 157 poz. 1241) i
art. 15, art. 19 pkt.1 lit „a” i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych 1 (tj. 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:
§ 1.1. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaŜy na targowisku.
2. Targowiskiem są wszelkie miejsca na
których prowadzony jest handel z wyjątkiem
sprzedaŜy dokonywanej w budynkach lub częściach budynków.
§ 2.1. Ustala się dzienne stawki opłaty
targowej:
-w soboty

1)
2)
3)
4)

-

5)

-

6)
7)

-

8)

-

9)

-

za sprzedaŜ z wozu konnego
za sprzedaŜ z samochodu osobowego
za sprzedaŜ z samochodu dostawczego do 1 tony,
za sprzedaŜ z samochodu cięŜarowego i samochodu
dostawczego pow. 1 tony,
za sprzedaŜ z ręki, wózka ręcznego, kosza, skrzynki
tj. stanowiska do 1 mb.
za sprzedaŜ z obwoźnych punktów małej gastronomii,
za sprzedaŜ ze stanowiska podstawowego (za wyjątkiem
ziemiopłodów, owoców i warzyw)
za sprzedaŜ ze stanowiska podstawowego ziemiopłodów, warzyw i owoców,
za sprzedaŜ mebli.

2. Opłaty ustalone w pkt. 1 ppkt. 5, 7, 8
zwiększa się dodatkowo za kaŜdy rozpoczęty
1 mb o kwotę 6,00 zł i 3,00 zł.
3. Opłaty ustalone w pkt. 1 ppkt. 7 i 8
zwiększa się dodatkowo powyŜej 1 mb do 3 mb
stanowiska podstawowego:
- w ppkt 7 o kwotę 12,00 zł, 6,00 zł
- w ppkt 8 o kwotę 9,00 zł i 4,50 zł
4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie
moŜe przekroczyć 681,54 zł.
5. Stanowiskiem podstawowym jest stanowisko o wymiarach 3 mb x 3 mb.

12,00 zł
15,00 zł
19,00 zł
25,00 zł

-w pozostałe dni tygodnia
6,00 zł
7,50 zł
9,50 zł
12,50 zł

5,00 zł

2,50 zł

10,00 zł
14,00 zł

6,00 zł
7,50 zł

11,00 zł

5,50 zł

30,00 zł

15,00 zł

1. Inkasentów stałych: P. Anna Obwiosło i
P. Renata Stachurka oraz ustala się im wynagrodzenie wg umów o pracę - kategoria
zaszeregowania VI - robotnik gospodarczy.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy inkasenta stałego tj. spowodowanej zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym, okolicznościowym lub bezpłatnym i inn. wprowadza się dodatkowego
inkasenta - P. Danuta Kluska oraz ustala się
wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto/
1 godz. pracy.
§ 4. Ustala się pierwszą sobotę w roku jako dzień bez opłat targowych za prowadzony
handel na targowisku.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez:

§ 5.1. Opłata targowa podlega uiszczeniu do
rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.
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2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaŜ na
targowisku.

Poz. 3976,3977

§ 9. 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.1)

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/237/2008
z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

1)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
3976

3977
3977

UCHWAŁA NR XXXIX/188/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego
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, Dz. U. z
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; 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. 1317; 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. 750, 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 Komuni3977

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2009r. w sprawie średniej
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2009r (M.P nr 68, poz. 886 z 2009r.) z
kwoty 34,10 zł za 1q do kwoty 26,80 zł za 1q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/120/2008
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008
roku w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i przez rozplakatowanie w miejscach
publicznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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UCHWAŁA NR XXXIX/189/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości 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,
Dz. U. Z 2002 r. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po.
1271; 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. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1317; 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) 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, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56 poz. 458) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące 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 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł.,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1000 zł.;
2) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia we1)

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.

3)

4)

5)

6)

7)

dług stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
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) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 800 zł.,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1000 zł.;
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;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) - 1000 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 dopuszczalną
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 - 900 zł.,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1000 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych; (z wyjątkiem środków transportowych określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych):
1. Środki transportowe wykorzystane wyłącznie dla potrzeb jednostek budŜetowych gminy i stanowiące ich własność.
2. Środki transportowe będące własnością
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych.
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§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie

Poz. 3978

wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010
roku.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/189/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 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
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

1100
1150
1200
1300

1300
1350
1400
1500

17
19
21
23
25

1300
1350
1400
1450
1500
1550

1600
1700
1750
1800
1850
1900

25
27
29
31

1700
1750
1800
1850
1900

1850
1900
2000
2500
2500
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/189/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 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
25
31
Trzy osie
12
40
Cztery osie i więcej
12
40

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeInne systemy zawieszenia
niem pneumatycznym lub zawieosi jezdnych
szeniem uznanym za równowaŜne
3
4

18
25
31

1400
1500
1600
1800

1500
1600
1700
2000

40

1800
1900

1900
2500

40

1900
1900

2000
2600
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/189/2009
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 4 grudnia 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)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

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

2

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25

800
850
900

850
900
950

28
33
38

950
1000
1150
1200

1000
1300
1500
1750

38

900
1000

1200
1500
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UCHWAŁA NR XXXIX/190/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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,
Dz. U. Z 2002 r. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po.
1271; 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. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1317; 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. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
1

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

2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56 poz. 458) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bałtów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,55 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
wa 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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c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,17 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,05 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 – 7,00 zł od
1 m² powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,

Poz. 3979,3980

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 5,00 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. Traci moc Uchwała Nr XXXII/193/2005
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005r.
sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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UCHWAŁA NR XXXIX/191/2009
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
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,
Dz. U. Z 2002 r. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po.
1271; 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. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1317; 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. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 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.

2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r.
Nr 56 poz. 458 ) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność
(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,
b) budynki mieszkalne lub ich części, osób fizycznych wykorzystywanych wyłącznie na
cele mieszkalne,
c) budynki i grunty stanowiące własność lub
będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie
instytucji kultury, gminnych jednostek budŜetowych oraz jednostek Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych, za wyjątkiem budynków
lub ich części, budowli i gruntów wynajmowanych bądź wydzierŜawionych przez te instytucje osobą trzecim na prowadzenie działalności
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1
pkt a, b, c nie obejmują budynków i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Poz. 3980,3981

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Cichocki
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UCHWAŁA NR XXXII/157/2009
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie
Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 9, lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póź.
zm.) i art. 36, art 43, art 46 pkt 1 lit c, art 53a ust. 2 i
art 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póź zm.) po zapoznaniu z pozytywnymi opiniami Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 2 października 2009r., Rady Powiatu w
Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 listopada 2009r.,
oraz Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2008r.
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Postanawia się zlikwidować Gminny
Ośrodek Zdrowia w Czarnocinie zwany dalej
„Zakładem”.
2. Dzień 14 stycznia 2010 roku ustanawia
się dniem otwarcia likwidacji Zakładu.
3. Zakończenie udzielenia świadczeń przez
Zakład ustala się na dzień. 31 lipca 2010 roku.
4. Zakończenie czynności likwidacyjnych
Zakładu nastąpi w dniu. 30 września 2010 roku.

1) badania i porady lekarskie,
2) badania diagnostyczne wykonywane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej to jest
EKG, badanie poziomu cukru i spirometria,
3) świadczenia pielęgniarskie,
4) wykonywanie szczepień ochronnych i innych
działań prewencyjnych,
5) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
6) prowadzenie działalności profilaktycznej i
oświatowo-wychowawczej,
7) kierowanie na konsultacje specjalistyczne.
§ 3.1. Dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych bez
ograniczania ich dostępności, warunków i jakości zostanie zapewnione przez nowo utworzony
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie przez jednego lekarza likwidowanego
Zakładu na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z póź. zm.) oraz ustawy
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 roku Nr 155, poz.
1095 z póź. zm.) w formie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Świadczenia zdrowotne świadczyć będzie podmiot, o którym mowa z ust. 1 niniejszego
paragrafu utworzony przez pracownika likwidowanego Zakładu od dnia. 1 sierpnia 2010 roku.

5. Pozytywne opinie; Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2009 roku, Rady
Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 listopada
2009 roku, oraz Rady Społecznej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie z dnia 18 grudnia
2008 roku stanowią załączniki odpowiednio od
numeru 1 do numeru 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Na likwidatora Zakładu powołuje się
obecnego Kierownika Zakładu Pana Krzysztofa
Porębskiego.

§ 2.1. Osobom korzystającym dotychczas
ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewni się udzielenie tych świadczeń w
sposób nieprzerwany, bez ograniczenia dostępu
na dotychczasowym poziomie w warunkach i o
jakości nie pogorszonej w niŜej wymienionym
zakresie:

2. Do zadań likwidatora naleŜy w szczególności:
1) przeprowadzanie inwentaryzacji majątku
Zakładu,
2) sporządzanie bilansu na dzień otwarcia i
dzień ukończenia likwidacji,
3) zaspokojenie wierzycieli Zakładu,
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4) zadania likwidatora określone zostaną odrębnym pismem.
3. Likwidator przedłoŜy Radzie Gminy w
Czarnocinie sprawozdanie z przebiegu likwidacji
Zakładu niezwłocznie po zakończeniu swych
czynności.
§ 5. Pracownicy Zakładu zatrudnieni na
podstawie umów o prace zawartych na czas
nieokreślony zostaną zatrudnieni w nowo powstałym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie na zasadach określonych
w art. 231 Kodeksu pracy.
§ 6. Likwidator nie moŜe podejmować
działań powodujących powstanie zobowiązań i
naleŜności, których rozliczenie wykraczałoby
poza okres działalności Zakładu.
§ 7. Ewentualne zobowiązania i wierzytelności Zakładu po zakończeniu jego likwidacji
stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami
Gminy Czarnocin.
§ 8 1. Zagospodarowanie mienia uŜytkowanego przez likwidowany Zakład polegać będzie na:
1) udostępnieniu pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Gminy na zasadzie wynajmu Niepublicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej, który udzielać będzie świadczeń
medycznych mieszkańcom gminy w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
2) uŜyczeniu majątku ruchomego na zasadach
określonych przez Radę Gminy w Czarnocinie.

Poz. 3981

§ 9. Z dniem zakończenia likwidacji tracą
moc:
1). Uchwała nr II/5/1998 z dnia 19 listopada 1998
w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie,
2). Uchwała Nr II/6/1998 z dnia 19 listopada
1998r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie,
3). Uchwała Nr II/7/1998 z dnia 19 listopada
1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu
Gminnego Ośrodka Zdrowia,
4). Uchwała Nr III/14/1998 z dnia 15 grudnia
1998r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie,
5). Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 25 lutego
2003r. w sprawie wyboru członków do Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie,
6). Uchwała Nr XXXVI/161/2006 z dnia 17 lipca
2006r. w sprawie powołania składu Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Zakładu.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy: L. Nawrot
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Załączniki do uchwały Nr XXXII/157/2009
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 30 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XLII/215/09
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XXXIV/178/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe wysokość oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30
ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97
poz. 674 z późn. zm.), przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z
późn. zm.) w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy
w Kijach Nr XXXIV/178/09 z dnia 22 kwietnia
2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a takŜe wysokość oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 ust. 1 - otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości i pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejętność rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w
szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki,
2) poprawność pod względem formalnoprawnym podejmowanych decyzji oraz ich
zasadność,
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3) przestrzeganie obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników placówki,
4) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki,
5) liczbę uczniów,
6) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce,
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
9) prawidłowość współpracy z samorządem
terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim.
ust. 2 skreśla się.
§ 6 ust. 1 - otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom pracującym w trudnych
lub uciąŜliwych warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.”
ust. 2 - otrzymuje brzmienie:
„Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków
pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego tytułu określa § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181 ze zm.).
§ 7 ust. 2 - otrzymuje brzmienie:

Poz. 3982,3983

- Wynagrodzenie wypłacane będzie nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym
dniu miesiąca. JeŜeli pierwszy dzień miesiąca
jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
Składniki wynagrodzenia, za których wysokość
moŜe być ustalona jedynie na podstawie juŜ
wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub
jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca.
JeŜeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniach poprzedzających ten dzień, a
w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynagrodzenie moŜe być wypłacone w jednym z
ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty
wynagrodzenia.
§ 8 ust. 6 i 7 - skreśla się:
§ 9 ust. 3 litera a - otrzymuje brzmienie:
„Ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1
- dyrektor.”
§ 11 ust. 2 litera d - otrzymuje brzmienie:
„Przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 5 %”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Chrobot
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UCHWAŁA NR XLII/216/09
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 82, art. 165, art. 165a,
art. 166 ust. 168, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 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 w Kijach uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok ogółem o kwotę 108 674 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków budŜe-

tu gminy między działami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się przychody budŜetu gminy
z tytułu poŜyczek z WFOŚiGW o kwotę
108 674,00 zł.
§ 2. Paragraf 3 uchwały Nr XXIX/150/08
Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008
roku w sprawie uchwalenia budŜetu otrzymuje
brzmienie:
1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
1 687 844 zł który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
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1) poŜyczek w kwocie 1 478 110 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 209 734 zł.
2. Przychody budŜetu w wysokości
2 388 670 zł, rozchody w wysokości 700 826 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.1. Załącznik Nr 3a do uchwały
Nr XXIX/150/08 Rady Gminy w Kijach z dnia
22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜety
gminy na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.
Załącznik
Nr
5
do
uchwały
Nr XXIX/150/08 Rady Gminy w Kijach z dnia
22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜety
gminy na 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Paragraf 10 uchwały Nr XXK/150/08
Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008

Poz. 3983

roku w sprawie uchwalenia budŜetu otrzymuje
brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŜyczek
zaciągniętych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 1 478 110 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w kwocie
700 826 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Chrobot
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z dnia 21 października 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/331/09
RADY GMINY W MORAWICY
z dnia 9 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 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z
późn. zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 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, 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), art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 190, poz. 1606) Rada Gminy w Morawicy, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa sie wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł. od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalnosci
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalnosci gospodarczej 18,50 zł. od 1 m2 powierzchni uzytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł. od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 4,45 zł. od 1 m2
powierzchni uŜytkowej.
2. od budowli 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach in opłatach lokalnych.
3. 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,
3984

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 - 0,24 zł. od 1 m2 powierzchni.
§ 2. Zwalnia sie z podatku od nieruchomości:
1. budynku mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych,
2. budynki lub ich części zaliczane do kategorii
„pozostałe” naleŜące do emerytów i rencistów,
którzy przekazali swoje gospodarstwo na Skarb
Państwa w zamian za rentę lub emeryturę, na
podstawie decyzji Naczelnika Gminy.
3. grunty, budynki lub ich części i budowle,
oddane w trwały zarząd lub posiadanie jednostkom i zakładom budŜetowym Gminy, z
wyjątkiem wynajmowanych na prowadzenie
działalnosci gospodarczej,
4. grunty, budynki lub ich części i budowlane
wykorzystywane w celu wykonywania zadań
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i
ochrony przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
5. budynki lub ich części zajęte na baseny kąpielowe (z wyjątkiem części wynajmowanych na prowadzenie innej działalności gospodarczej) oraz budowle związane z prowadzeniem basenów kąpielowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/213/08
Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz uchwała Nr XXVI/232/09
Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 stycznia 2009
roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w
Morawicy Nr XXIV/213/08 z dnia 2 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku
od nieruchomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś
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UCHWAŁA NR XXXVI/332/09
RADY GMINY W MORAWICY
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z
późn. zmianami), art. 8, 10, 12 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), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 190,
poz. 1606) - Rada Gminy W Morawicy, uchwala,
co następuje:

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczlną
masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niz 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Od autobusów:
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu cięŜarowego:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
b) o dopuszczlnej masie całkowitej równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton, z tym, Ŝe w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub rodzaju zawieszenia:
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) Od ciagnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
poniŜej 12 ton, z uwzglednieniem roku produkcji pojazdów i wpływu na środowisko:
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
b) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i innych
jednostek organizacyjnych Gminy Morawica i
stanowiące ich własność.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/214/08
Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od roku 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Wojtyś
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UCHWAŁA NR XXXI/201/09
RADY GMINY W WODZISŁAWIU
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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; 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 i z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) 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:
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.

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 2009 Nr 56
poz. 458,) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy:
1. od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł.;
2) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 740 zł.;
3) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 940 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:

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

1.250
1.250
1.250
1.260

1 310
1.310
1.310
1.370

17
19
21
23
25

1.510
1.510
1.510
1.510
1.510
1.510

1.530
1.530
1.530
1.530
1.730
1.730

25
27
29
31

1.520
1.520
2.350
2.350
2.350

1.550
1.550
2.400
2.680
2.680
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3. od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do
poniŜej 12 ton - 835 zł.;
4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
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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
zawieszenia według stawek:

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
Trzy osie
12
40
Cztery osie i więcej

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

1.150
1.840
1.840
1.840

1.170
1.855
1.855
2.020

40

1.850
2.450

1.960
2.600

40

2.450
2.450

2.620
2.620

40

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 podatnika podatku
rolnego) - 685 zł.;

6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

900
900
900

930
930
930

28
33
38

1.260
1.260
1.310
1.610

1.310
1.310
1.420
1.850

38

1.260
1.310

1.310
1.420

7. autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
ilości miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niŜ 30 miejsc - 985 zł.;
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.860 zł;

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: I. Pietras
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 1 grudnia 2009 r.
o decyzji Nr WCC/444-ZTO-B/306/W/OŁO/2009/HZ zmieniającej decyzję Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 28 października 1998 r. Nr WCC/444/306/U/1/98/MM (z późn. zm.)
W dniu 6 listopada 2009 r. na wniosek
Komunalnego Związku Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w Busku-Zdroju (zwanego dalej
Koncesjonariuszem), Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie

ciepła, udzieloną decyzją z dnia 28 października
1998 r. Nr WCC/444/306/U/1/98/MM (z późn. zm.),
w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 6 listopada 2009 r., Nr L.dz.
KZC/2469/2009, Koncesjonariusz wystąpił z
wnioskiem o zmianę koncesji z dnia 28 października 1998 r. Nr WCC/444/306/U/1/98/MM (z późn.
zm.) w części dotyczącej przedmiotu i zakresu
działalności Koncesjonariusza w sposób szczegółłowo opisany we wniosku. Powodem wystąpienia Koncesjonariusza o dokonanie zmiany
jest przeprowadzenie w 2009 roku prac remontowych, w ramach których wykonano modernizacje polegające na: - likwidacji kotłowni przy
ul. Partyzantów 13 w Kazimierzy Wielkiej, - wymianie zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilającej budynki w zlikwidowanej kotłowni przy ul.
Partyzantów 13 na preizolowaną przez Gminę w
Kazimierzy Wielkiej, - wycofaniu z eksploatacji
4 kotłów wodnych c.o. ECA IV ze zlikwidowanej
kotłowni przy ul. Partyzantów 13 o łącznej mocy
zainstalowanej 1,268 MW opalanych koksem,
- instalacji kotła EKW 600 (opalanego węglem
groszkiem), o mocy zainstalowanej 600 KW w
kotłowni zlokalizowanej przy ul. Partyzantów 34a
w Kazimierzy Wielkiej. Po modernizacji kotłownia posiada 5 kotłów o mocy zainstalowanej
600 KW kaŜdy i łącznej mocy zainstalowanej

3,0 MW, - budynki dotychczas zasilane ze zlikwidowanej kotłowni przy ul. Partyzantów 13 zasilono z kotłowni przy ul. Partyzantów 34a w Kazimierzy Wielkiej.
Na skutek prac modernizacyjnych łączna
moc zainstalowana wszystkich kotłów wodnych
uległa zmniejszeniu z 29,438 MW do 28,77 MW,
a liczba eksploatowanych kotłowni zmalała z
trzynastu do dwunastu.
Na podstawie art. 155, w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 41 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z powyŜszym wnioskiem, zmienił decyzją z dnia 1 grudnia
2009 r. Nr WCC/444-ZTO-B/306/W/OŁO/2009/HZ
koncesję na wytwarzanie ciepła, w części dotyczącej przedmiotu i zakresu działalności Koncesjonariusza.
Przedmiotowa decyzja została doręczona
Koncesjonariuszowi.

z up. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
Łódź, dnia 1 grudnia 2009 r.
3987
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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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