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UCHWAŁA NR XLII/283/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
na 2010 rok na terenie Gminy OŜarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136
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poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2009 roku. /M.P. Nr 68 poz. 886 Rada Miejska
w OŜarowie uchwala:

Poz. 4064,4065,4066

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 1. ObniŜa cenę skupu Ŝyta przyjmowaną
jako podstawę obliczania podatku rolnego na
2010 rok z kwoty 34,10 zł do kwoty 24,00 zł za 1 q.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek

4064
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UCHWAŁA NR XLII/284/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny sprzedaŜy drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego
na obszarze Gminy OŜarów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 5
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w
sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2009 roku. (M.P. Nr 69, poz. 869). Rada Miejska
w OŜarowie uchwala:

§ 1. ObniŜa cenę sprzedaŜy drewna przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku leśnego na 2010 rok z kwoty 136,54 zł do kwoty
135,00 zł za 1 m3 drewna.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi OŜarowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek
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UCHWAŁA NR XLII/285/2009
RADY MIEJSKIEJ W OśAROWIE
z dnia 18 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy OŜarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1,
ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006r. z późn.
zm.) Rada Miejska w OŜarowie Uchwala:
§ 1. Określa wysokości stawek podatku od
środków transportowych:

1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
350 zł.
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł.
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton 1000 zł.
2) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym
za równowazne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyzszej niŜ 12 ton:
- o liczbie osi - dwie 1050 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 539

3)

4)

5)

6)

– 24407 –

b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1150 zł.
- o liczbie osi cztery i więcej 1200 zł.
c) równej lub wyŜszej niz 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1250 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej 1700 zł.
od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszych niŜ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300 zł.
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1600 zł.
d) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1600 zł.
e) o równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a niŜszej
niŜ 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 1700 zł.
f) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton a mniejszej
niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2500 zł.
g) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2500 zł.
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton 700 zł.
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton 900 zł.
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton 900 zł.
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, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 1450 zł.
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 1500 zł.
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1550 zł.
e) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1800 zł.
od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdów:

Poz. 4066

d)

7)

8)

9)

10)

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ18 ton, a mniejszej
niŜ 31 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie 1700 zł.
c) równej lub wyŜszej niz 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 2000 zł.
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ
40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1930 zł.
e) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 2600 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 650 zł.
od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanymm za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
b) równej lub wyŜszej niz 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 38 ton;
- o liczbie osi - dwie 950 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
d) równej lub wyŜszej niŜ 38 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 1100 zł.
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej
niŜ 38 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
d) równej lub wyŜszej niŜ 38 ton:
- liczbie osi - dwie 1800 zł.
- o liczbie osi - trzy 1300 zł.
od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niz 30 miejsc 1000 zł.
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1300 zł.
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§ 2. Zwalnia od podatku od środków
transportowych:
1) samochody o dopuszczalnej masie calkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i
zakładów budŜetowych Gminy OŜarów i stanowiące ich własność lub będących w ich
posiadaniu.
2) autobusy wykorzystywane wyłącznie do
przewoŜenia dzieci i młodzieŜy do szkół i
przedszkoli stanowiące własność Gmniny.

Poz. 4066,4067

§ 4. Z dniem wejścia w Ŝycie uchwaly jednak nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2010 roku traci
moc uchwała Nr XIII/89/2003 Rady Miasta w
OŜarowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy OŜarów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie
Burmistrzowi OŜarowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej: K. Wieczorek

4066
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UCHWAŁA NR XXIII/22/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust., art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 98, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 121, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241)) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr 121 poz. 844,
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 220 poz.
1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249
poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, 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)
Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawki rocznej
podatku od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,14 zł od 1 m2
powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 11,76 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,98 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowe,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,53 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.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony zdrowia, kultury,
kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej,
wychowania, bezpieczeństwa publicznego,
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ochrony przeciwpoŜarowej za wyjątkiem
przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
Grunty, budynki i budowle w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
Strychy i piwnice budynków mieszkalnych o
wysokości od 1,40 m do 2,20 m, jeŜeli powierzchnie te nie są wykorzystywane na cele
mieszkalne lub działalności gospodarczej.
Budynki inne niŜ mieszkalne uŜytkowane
rolniczo.
Budynki nie związane z działalnością rolniczą
lub leśną słuŜące do składowania opału lub
płodów rolnych.

Poz. 4067,4068

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/22/2008
Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 grudnia 2008
roku w sprawie podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek
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UCHWAŁA NR XXIII/23/2009
RADY GMINY W KLUCZEWSKU
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiana
z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004
roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,
z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241), art. 8, 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz.
844 , zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 143 poz. 1199,
z 2006 roku Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.
1847, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008
roku Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz.
1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458) Rada Gminy
Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 tony
i poniŜej 12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 445 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 787 zł,

c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 1018 zł,
2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton - 1437 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton - 1807 zł,
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton - 2785 zł.
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:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton - 672 zł,
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton - 899 zł,
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton - 1247 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton:
a) do 36 ton włącznie - 2153 zł,
b) powyŜej 36 ton - 2785 zł.
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 - 323 zł.
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6) Od przyczep i naczep, 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:
a) do 36 ton włącznie - 1482 zł,
b) powyŜej 36 ton - 1950 zł.
7) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 371 zł,
b) powyŜej 15 do mniej niŜ 30 miejsc - 673 zł,
c) równą lub wyŜszą niŜ 30 miejsc - 1514 zł.
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§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1
pkt 1, 3, 7 wyposaŜonych w urządzenia słuŜące
ochronie środowiska, stawki podatku zmniejsza
się i określa w wysokościach:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 tony
i poniŜej 12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 401 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 709 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 916 zł.
2) 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:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony - 605 zł,
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton - 809 zł,
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton -1122 zł.
3) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 334 zł,
b) powyŜej 15 do mniej niŜ 30 miejsc - 606 zł,
c) równą lub wyŜszą niŜ 30 miejsc - 1363 zł.

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3,
5, 7, wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki
podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 490 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 866 zł,
c) powyŜej 9 ton - 1120 zł.
2) 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:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony - 740 zł,
b) od 5,5 ton i poniŜej 9 ton - 989 zł,
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton - 1372 zł.
3) Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masą całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 355 zł.
4) Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 408 zł ,
b) powyŜej 15 do mniej niŜ 30 miejsc - 740 zł,
c) równą lub wyŜszą niŜ 30 miejsc - 1665 zł.

§ 4. Zwalnia się od podatku środki transportowe jednostek budŜetowych i zakładów budŜetowych będących w posiadaniu Gminy Kluczewsko, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2,
4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 8. Traci moc Uchwała XVII/23/2008 Rady
Gminy Kluczewsko z dnia 5 grudnia 2008 roku w
sprawie podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca Rady Gminy: W. Popczyk-Fiecek
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UCHWAŁA NR XLIII/ 216/ 2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 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, art. 42 i art. 55 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
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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 175
poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, M.P. Nr 72 poz. 721, Nr 75 poz. 758, Dz.
U. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z
2007r. M.P. Nr 47, poz. 557, Nr 76 poz. 813, z
2008r. Dz. U. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, M.P. Nr 59 poz. 531, Nr 78,
poz. 692, z 2009r. Dz. U. Nr 56, poz. 458, M.P.
Nr 52, poz. 742, Nr 67, poz. 872) Rada Gminy
Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych. Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 500,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 550,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton - 700,00 zł,
2) od samochodu cięŜarowego 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 ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej
12 ton stawka podatku wynosi
- 1.400,00 zł,

Poz. 4069

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku określa załącznik Nr 1 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
- 700,00 zł,
6) od przyczepy i 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 w zaleŜności od liczby osi i
rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do uchwały
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
- 800,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1.700,00 zł,
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy i stanowiące ich własność, z
wyjątkiem środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Klamczyński
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Załącznik Nr 2
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UCHWAŁA NR XLIII/ 217/ 2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie 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 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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 i 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 175 poz. 1457,

Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420),
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, M.P. Nr 72
poz. 721, Nr 75 poz. 758, Dz. U. Nr 220 poz. 1601,
Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.
1828, Nr 251 poz. 1847, z 2007r. M.P. Nr 47, poz.
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557, Nr 76 poz. 813, z 2008r. Dz. U. Nr 93 poz.
585, Nr 116 poz. 730, Nr 223, poz. 1463, M.P.
Nr 59 poz. 531, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M.P. z 2009r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy
Szydłów uchwala, co następuje:
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spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
- 0,74 zł,
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni
- 3,90 zł,
3. pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
- 0,37 zł,
w tym sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako „B” których
powierzchnia nie przekracza 1 ha - 0,15 zł

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1/ od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części
- 0,62 zł,
2/ od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł,
3/ od 1 m2 powierzchni uŜytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 9,24 zł,
4/ od 1m2 powierzchni uŜytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
- 4,01 zł,
5/ od 1 m2 powierzchni uŜytkowej pozostałych
budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego
- 6,64 zł,
6/ od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych - jednolity tekst Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844,
7/ od gruntów:
1. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności go-

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych,
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
2) budynki mieszkalne naleŜące do osób fizycznych,
3) pozostałe budynki naleŜące do osób fizycznych,
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Klamczyński
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UCHWAŁA NR XLIII/ 218/ 2009
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
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 i z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.

Nr 52, poz. 420), art. 19, pkt. 1, lit „a” ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, M.P. Nr 72 poz. 721, Nr 75 poz. 758,
Dz. U. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245
poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847,
z 2007r. M.P. Nr 47, poz. 557, z 2008r. Dz. U.
Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223, poz. 1453,
M.P. Nr 59 poz. 531, z 2009r. Dz. U. Nr 56, poz. 458,
M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
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§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaŜy na targowiskach.
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§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa i ustala się, Ŝe funkcję inkasenta
wykonywał będzie kasjer Urzędu Gminy w ramach
obowiązków słuŜbowych bez dodatkowego wynagrodzenia za inkaso.

§ 2.1. Opłatę targową pobiera się za kaŜdy
dzień sprzedaŜy w następującej wysokości:
1) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z samochodu
- 4,00 zł,
2) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z furmanki
- 4,00 zł,
3) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców z wózka ręcznego
- 4,00 zł,
4) sprzedaŜ detaliczna warzyw i owoców ze
skrzynki
- 4,00 zł,
5) sprzedaŜ kwiatów z samochodu
- 4,00 zł,
6) sprzedaŜ kwiatów z furmanki
- 4,00 zł,
7) sprzedaŜ detaliczna artykułów przemysłowych (odzieŜ, obuwie, sprzęt gospodarstwa
domowego i inne)
- 10,00 zł,
8) sprzedaŜ detaliczna mięsa i jego przetworów
oraz art. spoŜywczych
- 12,00 zł.

2. Opłata podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.
§ 5. Z chwilą wejścia w Ŝycie uchwały tracą
moc:
- Uchwała Nr XXX/138/2008 Rady Gminy
Szydłów z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,
- Uchwała Nr XXXI/152/2008 Rady Gminy
Szydłów z dnia 29 grudnia 2008 roku w
sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy
Szydłów Nr XXX/138/2008 z dnia 9 grudnia
2008 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

2. Stawka opłaty targowej nie moŜe przekroczyć kwoty 681,54 zł dziennie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i
jednostki wymienione w § 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z
przedmiotami opodatkowania połoŜonymi na
targowiskach.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: J. Klamczyński
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UCHWAŁA NR XXVIII/151/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. oraz 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.) uchwala się co następuje:

Nr 68 poz. 886) z kwoty 34,10 zł za 1 q do kwoty
33,00 zł za 1 q.

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta do
celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w
sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2009 roku (M.P.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/103/08 Rady
Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku w
sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów
wymiaru podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 539
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UCHWAŁA NR XXVIII/152/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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 póź. 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 póź.
zm.) uchwala się co następuje:

dzenie działalności gospodarczej - 16,30 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. - 3,66 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.
e) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 5,64 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku
od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy
Złota:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/105/08 Rady
Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak
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UCHWAŁA NR XXVIII/153/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 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 późn. zm.; art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 121, poz.
844 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
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:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 539

2)

3)

4)

5)

6)

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 310,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 517,00 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 693,00 zł
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 według 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) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1703,27 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1703,27 zł
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 1703,27 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)
- 1459,96 zł
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

– 24418 –

Poz. 4074

nych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
według stawek określonych w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
- 741,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1187,00 zł
2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych przed 1990 rokiem,
stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) dla środków transportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1:
a) - 331,00 zł
b) - 569,00 zł
c) - 745,00 zł
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:
a) - 804,00 zł
b) - 1356,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/106/2008
Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 539
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Załączniki do uchwały Nr XXVIII/153/09
Rady Gminy Złota
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 XXVIII/154/09
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
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.), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6

ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 539

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym” (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały.
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1) stanowiący załącznik NR 6 do niniejszej uchwały.
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący
załącznik NR 7 do niniejszej uchwały.
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”
(ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
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§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
2) określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik
Nr 10 do niniejszej uchwały.
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości
- „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości
- „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała NR III/15/2006 Rady
Gminy w Złotej z dnia 13 grudnia 2006 roku w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy: H. Krzak

Dziennik Urzędowy
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Załączniki do uchwały Nr XXVIII/154/09
Rady Gminy Złota
z dnia 30 listopada 2009r.
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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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