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Poz. 4191,4192

4191
4191

UCHWAŁA NR NR XXXIII/236/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów podatku rolnego na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie
uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/161/08
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 listopada
2008 r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu
Ŝyta do celów podatku rolnego na 2009 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.

§ 1. ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta
podaną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2009 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P.
Nr 68, poz. 886) stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego na 2010 rok z kwoty
34,10 zł/q do kwoty 30,00 zł/q.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz

4191

4192
4192

UCHWAŁA NR NR XXXIII/237/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 5, art. 20c
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1) 2) (Dz. U. z 2006 r Nr 121,

poz. 844 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742)
Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

1)
Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r.
2)
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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 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 187z 20.07.1999).

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Klimontów na 2010 r.:
1) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
Dane dotyczące ogłaszania 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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b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej połączonej ze sprzedaŜą napojów alkoholowych - 15,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem usług - 12,50 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług - 17,00 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie aptek - 17,00 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,70 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
h) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.
2) Od budowli - 2 % ich wartości ustalonej na
1 stycznia roku podatkowego,
3) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem sezonowych punktów skupu owoców i warzyw
oraz zajętych na wymianę butli z gazem
płynnym - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje

Poz. 4192

poŜytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł
od 1 ha powierzchni.
§ 2.1. Stawka podatku określona w § 1
pkt. 1 lit. „d” w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania stanowi pomoc de minimis, której
udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L Nr 379 z 28.12.2006 r.) i moŜe być stosowana
po spełnieniu warunków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Pomocą de minimis jest róŜnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt. 1
lit. „b” a stawką preferencyjną określoną w § 1
pkt. 1 lit. „d”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy
w Klimontowie: Nr XXIII/162/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
oraz Nr XXIV/178/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
Nr XXIII/162/08.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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Poz. 4192
Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXIII/237/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

§ 1. Stawka, o której mowa w treści § 1
pkt. 1 lit. „d” uchwały, ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, z wyjątkiem podmiotów określonych w
art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).
§ 2.1. Podatnik prowadzący działalność
gospodarczą (za wyjątkiem prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego), przy
zachowaniu wszystkich warunków określonych
w uchwale, moŜe skorzystać ze stawki podatkowej, o której mowa w § 1, jeŜeli wartość pomocy
brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymaną przez niego w okresie bieŜącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza
kwoty stanowiącej 200 000 EURO.
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego,
przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, moŜe skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeŜeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez
niego w okresie bieŜącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej
100 000 EURO.
§ 3.1. Beneficjent pomocy, o której mowa
w § 3 uchwały do dnia 15 stycznia danego roku
kalendarzowego zobowiązany jest do przedłoŜenia organowi podatkowemu:
1) podstawowych informacji dotyczących podmiotu ubiegającego sie o pomoc de minimis
wraz z informacją o wielkości otrzymanej
dotychczas pomocy de minimis (druk nr 1),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis
wydanych przez organy udzielające pomocy
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
w ciągu bieŜącego roku kalendarzowego, w
którym podatnik występuje o wsparcie oraz
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu
pomocy de minimis w okresie bieŜącego
roku kalendarzowego oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych
(druk nr 2),

3) informacji o kaŜdej innej pomocy publicznej
jaką podatnik otrzymał w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis udzielana na podstawie
uchwały, zawierającej wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy przeznaczenia i wielkości pomocy lub oświadczenia, ze takiej pomocy nie otrzymał (druk nr 3),
4) oświadczenia, Ŝe nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroŜonych przedsiębiorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 1.10.2004 r. (druk nr 4),
5) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpisu aktualnego wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłoŜenia w Ŝądanym terminie na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny
oraz prawidłowego udzielenia.
3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłoŜenia organowi podatkowemu
informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de
minimis określonego w § 2 niniejszego załącznika, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.
4. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki podatkowej przewidzianej w § 1 pkt. 1 lit. „d”
uchwały nie jest moŜliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków
określonych w § 3 niniejszego załącznika, wobec
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną
oraz sposób finansowania zastosowanie będzie
miała stawka określona w § 1 pkt. 1 lit. „b”
uchwały. Obowiązkiem podatnika w takim przypadku jest złoŜenie korekty deklaracji na podatek
od nieruchomości na dany rok kalendarzowy
sporządzonej na właściwym formularzu według
ustalonego wzoru lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na
formularzu według ustalonego wzoru.
§ 4.1. Organ podatkowy po sprawdzeniu,
Ŝe moŜe wobec podatnika zastosować stawkę
podatkową, o której mowa w § 1 pkt. 1 lit. „d”
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uchwały, wydaje zaświadczenie potwierdzające,
Ŝe udzielona pomoc ma charakter pomocy de
minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 53, poz. 354).
2. Dniem udzielenia pomocy:
1) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania, jest dzień
w którym zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy

Poz. 4192

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (z. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) upływa termin złoŜenia
deklaracji na podatek od nieruchomości na
dany rok kalendarzowy,
2) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest dzień wydania decyzji
ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na cały rok kalendarzowy.
3. Równowartość pomocy w euro ustala
się według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
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Druk nr 1
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Druk nr 2

Druk nr 3
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Druk nr 4

4192

4193
4193

UCHWAŁA NR NR XXXIII/238/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od śrokdów transportowych na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8,
art. 10, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych1) 2) (j.t. Dz. U.
1)
Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r.
2)
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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 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 187z 20.07.1999).

z 2006 r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obwieszczania Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67,
poz. 872) i obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy
w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Klimontów w 2010 r.:
Dane dotyczące ogłaszania 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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1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej pojazdu:
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
500,00 zł
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie 800,00 zł
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1 200,00 zł
2. Od samochodu cięŜarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ
12 ton - w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia w wysokości jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniŜej 5,5 ton 1 000,00 zł
b) od 5,5 ton i poniŜej 9 ton 1 100,00 zł
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton 1 200,00 zł
4. 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 - w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki podatku w wysokości jak w załączniku Nr 2
do uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniŜej 12 ton 1 000,00 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie
z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia w wysokości
jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
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7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) od 9 miejsc do 20 miejsc włącznie 900,00 zł
b) od 21 miejsc do 30 miejsc włącznie 1 200,00 zł
c) powyŜej 30 miejsc 1 500,00 zł
§ 2.1. Stawka podatku określona w § 1 pkt. 7
lit. „a” w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, której
udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28.12.2006 r.) i moŜe być stosowana po
spełnieniu warunków określonych w załączniku
Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Pomocą de minimis jest róŜnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 pkt. 7
lit. „b” a stawką preferencyjną określoną w § 1
pkt. 7 lit. „a”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/164/08
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 listopada
2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Stawki podatku od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawki podatku
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Trzy osie
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
Cztery osie i więcej
1 600,00
1 600,00
1 700,00
1 700,00
1 700,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 595,00
1 595,00
1 500,00
1 600,00
1 672,00
2 480,00
2 480,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Stawki podatku 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:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

12
40

40

Stawki podatku
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1 400,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Trzy osie
1 500,00
1 743,00
Cztery osie i więcej
1 500,00
1 500,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 400,00
1 500,00
1 500,00
1 960,00
1 743,00
2 577,00
1 743,00
2 577,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawki podatku
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
1 000,00
1 100,00
1 100,00
Dwie osie
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
Trzy osie i więcej
1 200,00
1 200,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 306,00
1 700,00
1 000,00
1 300,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

§ 1. Stawka, o której mowa w treści § 1
pkt. 7 lit. „a” uchwały, ma zastosowanie w
odniesieniu do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób
finansowania, z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).
§ 2.1. Podatnik prowadzący działalność
gospodarczą (za wyjątkiem prowadzącego
działalność w sektorze transportu drogowego),
przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, moŜe skorzystać ze stawki
podatkowej, o której mowa w § 1, jeŜeli wartość
pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy
de minimis otrzymaną przez niego w okresie
bieŜącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat kalendarzowych nie
przekracza kwoty stanowiącej 200 000 EURO.
2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, przy
zachowaniu wszystkich warunków określonych
w uchwale, moŜe skorzystać ze stawki po-

datkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeŜeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez
niego w okresie bieŜącego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej
100 000 EURO.
§ 3.1. Beneficjent pomocy, o której mowa
w § 3 uchwały do dnia 15 stycznia danego roku
kalendarzowego zobowiązany jest do przedłoŜenia organowi podatkowemu:
1) podstawowych informacji dotyczących podmiotu ubiegającego sie o pomoc de minimis
wraz z informacją o wielkości otrzymanej
dotychczas pomocy de minimis (druk nr 1),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis wydanych przez organy udzielające
pomocy o wielkości otrzymanej pomocy de
minimis w ciągu bieŜącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje
o wsparcie oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie
bieŜącego roku kalendarzowego oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych (druk nr 2),
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3) informacji o kaŜdej innej pomocy publicznej
jaką podatnik otrzymał w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych, na
pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis udzielana na podstawie
uchwały, zawierającej wskazanie dnia i
podstawy prawnej jej udzielenia, formy
przeznaczenia i wielkości pomocy lub
oświadczenia, ze takiej pomocy nie otrzymał
(druk nr 3),
4) oświadczenia, Ŝe nie znajduje się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroŜonych przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r. (druk nr 4),
5) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu aktualnego
wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Podatnik korzystający z pomocy de
minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłoŜenia w Ŝądanym terminie na wniosek organu udzielającego pomocy dodatkowych informacji niezbędnych dla jej
oceny oraz prawidłowego udzielenia.
3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany
do przedłoŜenia organowi podatkowemu indormacji o przekroczeniu pułapu pomocy de
minimis określonego w § 2 niniejszego załącznika, w terminie do 14 dni od zaistnienia
tego faktu.
4. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki
podatkowej przewidzianej w § 1 pkt. 7 lit. „a”
uchwały nie jest moŜliwe z uwagi na
przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de
minimis lub z uwagi na niedopełnienie
obowiązków określonych w § 3 niniejszego
załącznika, wobec podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą bez względu na formę

Poz. 4193

organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania zastosowanie będzie miała stawka określona
w § 1 pkt. 7 lit. „b” uchwały. Obowiązkiem
podatnika w takim przypadku jest złoŜenie
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości
na dany rok kalendarzowy sporządzonej na
właściwym formularzu według ustalonego
wzoru lub informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.
§ 4.1. Organ podatkowy po sprawdzeniu,
Ŝe moŜe wobec podatnika zastosować stawkę
podatkową, o której mowa w § 1 pkt. 7 lit. „a”
uchwały, wydaje zaświadczenie potwierdzające,
Ŝe udzielona pomoc ma charakter pomocy de
minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
Nr 53, poz. 354).
2. Dniem udzielenia pomocy:
1) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno prawną oraz sposób finansowania, jest dzień
w którym zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (z. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) upływa termin złoŜenia
deklaracji na podatek od nieruchomości na
dany rok kalendarzowy,
2) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest dzień wydania
decyzji ustalającej wysokość podatku od
nieruchomości na cały rok kalendarzowy.
3. Równowartość pomocy w euro ustala
się według średniego kursu walut obcych,
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 551

– 24973 –

Poz. 4193

Druk nr 1
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Druk nr 2

Druk nr 3
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Druk nr 4
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4194
4194

UCHWAŁA NR NR XXXIII/239/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokosći stawek opłaty targowej na 2010 r., terminu płatności,
sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15
i art. 19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 2) (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
1)

Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r.
2)
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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 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).

z późn. zm.) i obwieszczania Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy
w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie
moŜe przekroczyć 681,54 zł.
Dane dotyczące ogłaszania 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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§ 2.1. Opłacie targowej podlegają osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie mające osobowości prawnej dokonujące
sprzedaŜy na targowisku oraz we wszelkich innych miejscach na terenie Klimontowa o charakterze targowiska z wyjątkiem określonych w art. 15
ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Pobór opłaty targowej na targowicy odbywać się będzie w dni targowe a we wszelkich
innych miejscach mających charakter targowiska dokonywany będzie codziennie przez inkasentów w dniu dokonywania sprzedaŜy.
§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
imieniu którego działają: Andrzej Wiśniewski,
Andrzej Ciach, Leszek Zając, Jacek Chodyra
i Krzysztof Bolon.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20 % zainkasowanej sumy. Pobrana opłata
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targowa zostanie wpłacona na konto budŜetu
gminy w dniu inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/163/08
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 listopada
2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty targowej na 2009 r., terminu jej płatności,
sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nr XXXIII/239/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Cennik dziennych opłat targowych w roku 2010
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8
9

4194

Określenie rodzaju działalności
SprzedaŜ z :
- ręki, kosza, wózka, worka
- łóŜka turystycznego
SprzedaŜ hurtowa i detaliczna produktów rolnych z:
- wozu, przyczepy, naczepy, platformy samochodu dostawczego
SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów z :
- wozu, przyczepy, naczepy, platformy,
- samochodu cięŜarowego
- samochodu cięŜarowego z przyczepą
SprzedaŜ ze stołu będącego na wyposaŜeniu targowicy oraz stoiska o szerokości do 3 m
SprzedaŜ artykułów poza samochodem lub stołem powyŜej 3 m szerokości
SprzedaŜ wyrobów gastronomicznych i garmaŜeryjnych „MINI BARY”
SprzedaŜ innych artykułów z samochodów dostawczych, np. śuk
SprzedaŜ z ruchomego straganu
SprzedaŜ zwierząt:
- za kaŜdą sztukę trzody chlewnej i bydła z wyłączeniem prosiąt i cieląt
- za konia
- za prosięta na wozie, samochodzie, naczepie, za cielęta itp.

Wysokość opłaty targowej
w złotych
3,00
5,00
3,00
8,00
13,00
17,00
10,00
15,00
14,00
8,00
8,00
2,00
6,00
4,00
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/240/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) 2) (j.t. Dz. U. z 2006 r Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
5) grunty i budynki zajęte na ochronę bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
6) grunty i budynki zajęte na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego przez organy do tego powołane.

§ 1.1. Na obszarze Gminy Klimontów zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne i ich części związane
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
2) budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie samorządowych osób prawnych (instytucji kultury), jednostek budŜetowych i zakładu budŜetowego,
3) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
4) grunty i budynki stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych,

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwolnienia podatkowe, o których
mowa w § 1 nie stanowią pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E/66
z 29.12.2006).

1)

Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r.
2)
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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 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 187z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłaszania 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/241/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od 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 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12
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ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) 2) (j.t. Dz. U. z 2006 r
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy w
Klimontowie uchwala, co następuje:

ganizacyjnych Gminy Klimontów, nieposiadających osobowości prawnej, takie jak:
a) samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniŜej 12 ton.

§ 1. Na obszarze Gminy Klimontów zwalnia się od podatku od środków transportowych
środki transportowe naleŜące do jednostek or-

§ 2. Zwolnienia podatkowe, o których
mowa w § 1 nie stanowią pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E/66
z 29.12.2006).

1)
Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2004r.
2)
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 miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 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 187z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłaszania 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej niŜ w dniu 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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UCHWAŁA NR XXXIII/243/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165
ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 179, art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

2) Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały,
3) Plan przychodów i wydatków zakładów budŜetowych na 2009 r. otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXV/192/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Klimontów
na rok 2009 rok wprowadza się zmiany w ten
sposób, Ŝe:
1) Dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków budŜetowych na 2009 r. w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
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Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.
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UCHWAŁA NR NR XXXIII/246/09
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3
i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy
w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/175/08
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Klimontów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: J. Rębacz
Załącznik do Uchwały nr Nr XXXIII/246/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 19 listopada 2009 r.

Roczny program współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
§ 1.1. Roczny program współpracy Gminy
Klimontów z organizacjami pozarządowymi,
działającymi na terenie Gminy i na rzecz mieszkańców Gminy stanowi element polityki społeczno-finansowej Gminy i jest finansowany ze
środków własnych Gminy.
2. Wysokość środków przewidzianych na
realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom będzie zabezpieczana w budŜecie Gminy.
§ 2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, ze szczególnym uwzględnieniem między innymi zadań:
1). ratownictwa i ochrony ludności,
2). profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
społecznym,
3). ochrony i promocji zdrowia,

4).
5).
6).
7).
8).

nauki, edukacji oświaty i wychowania,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
ekologii i ochrony środowiska.

§ 3. Zadania wymienione w § 2 obejmują
w szczególności:
1). prowadzenie programów edukacyjnych oraz
organizację konkursów o tematyce przeciwpoŜarowej, przyrodniczej i środowiskowej,
2). propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych,
3). szkolenia sportowe dzieci i młodzieŜy,
4). organizowanie imprez, zawodów i turniejów
sportowych,
5). bieŜące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
6). organizowanie i prowadzenie sportowych
zajęć pozalekcyjnych,
7). organizowanie spektakli teatralnych i tanecznych,
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8). organizowanie plenerów, wystaw, konkursów,
warsztatów i przeglądów twórczości artystycznej,
9). wspieranie działalności wydawniczej,
10). organizowanie imprez masowych i imprez
cyklicznych,
11). produkowanie i opracowywanie materiałów
audiowizualnych promujących Gminę i region,
12). wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego szczególnie dla dzieci i młodzieŜy
z rodzin patologicznych,
13). realizowanie programów profilaktycznowychowawczych dla dzieci i młodzieŜy,
14). organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki
uzaleŜnień oraz przemocy w rodzinie,
15). wspieranie działalności punktów konsultacyjnych prowadzących zajęcia kształtujące
Ŝycie w abstynencji oraz świadczenie w tym
zakresie poradnictwa.

Poz. 4198,4199

4). udzielania informacji o innych niŜ budŜet
Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw
organizacji pozarządowych,
5). udostępniania informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
6). wspierania działań organizacji pozarządowych,
mających na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy idei integracji europejskiej.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1 Wójt Gminy ma prawo tworzenia
wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym, złoŜonych z przedstawicieli: Rady
Gminy, organizacji pozarządowych, Urzędu Gminy.
§ 5. Wspieranie oraz powierzanie zadań
z zakresu ujętego w § 2 odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanych i przeprowadzanych
przez Wójta Gminy, chyba, Ŝe przepisy odrębne
przewidują inny tryb zlecenia.

§ 4.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 moŜe mieć formy:
1). powierzania wykonywania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
2). wpierania takich zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3). działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np. Konsultacje, szkolenia, konferencje,

§ 6. Wzory dokumentów związanych z realizacją programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r
Nr 264, poz. 2207).

4198
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UCHWAŁA NR LI/288/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
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 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.”

z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.
(M.P. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni: 0.44 zł.
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czeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej 4,16 zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 0,76 zł.
3. od budowli - 2 % ich wartości.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 4,04 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni: 0,29 zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 0,65 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni uŜytkowej 10,93 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni uŜytkowej 9,57 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/186/08
Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku..
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

4199

4200
4200

UCHWAŁA NR LI/289/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień od 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.); art. 13e ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.
449) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpoŜarowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

4200

4201
4201

UCHWAŁA NR LI/290/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
i zwolnień od tego podatku
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 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia
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12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.
844 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/ EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12 1992).
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku
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
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.:

Poz. 4201

20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449); Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących
w 2010 roku (M.P. Nr 67, poz. 872) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.
(M.P. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów cięŜarowych:

Dopuszczalna masa całkowita
powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

Stawka w zł
469,00 zł
715,00 zł
850,00 zł

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, do-

puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne
lub równowaŜne
Dwie osie
1.213,00 zł
1.432,00 zł
Trzy osie
1.317,00 zł
1.432,00 zł
1.651,00 zł
Cztery osie i więcej
1.537,00 zł
1.923,00 zł

O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi
A
B

od 12 ton włącznie do poniŜej 15 ton
od 15 ton włącznie

C
D
E

od 12 ton włącznie do poniŜej 19 ton
od 19 ton włącznie do poniŜej 23 ton
od 23 ton włącznie

F
G

od 12 ton włącznie do poniŜej 29 ton
od 29 ton włącznie

3. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

A
B
C

od 12 ton włącznie do poniŜej 18 ton
od 18 ton włącznie do poniŜej 31 ton
od 31 ton włącznie

D
E

od 12 ton włącznie do poniŜej 40 ton
od 40 ton włącznie

1.651,00 zł
1.756,00 zł
1.976,00 zł
1.872,00 zł
2.622,00 zł

Stawka w zł
714,00 zł
934,00 zł

wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne
lub równowaŜne
Dwie osie
1.213,00 zł
1.432,00 zł
1.756,00 zł
Trzy osie i więcej
1.651,00 zł
1.976,00 zł

O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi

1.537,00 zł
1.756,00 zł

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

O dopuszczalnej masie całkowitej
od 3,5 tony do 7 ton włącznie
powyŜej 7 ton a poniŜej 12 ton

4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub

Inne systemy
zawieszenia

Inne systemy zawieszenia
1.537,00 zł
1.756,00 zł
2.026,00 zł
1.891,00 zł
2.622,00 zł
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5. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),

Poz. 4201,4202

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton:

O dopuszczalnej masie całkowitej
od 7 ton włącznie do poniŜej 9 ton
od 9 ton włącznie do poniŜej 12 ton

A
B

6. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiaO dopuszczalnej masie całkowitej
i liczbie osi
A
B
C

Od 12 ton włącznie do poniŜej 18 ton
Od 1 8 ton włącznie do poniŜej 25 ton
Od 25 ton włącznie

D
E
F

Od 12 ton włącznie do poniŜej 33 ton
Od 33 ton włącznie do 38 ton
Od 38 ton włącznie

G
H

Od 12 ton włącznie do poniŜej 40 ton
Od 40 ton włącznie

Stawka
439,00 zł
606,00 zł

dają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Zawieszenie pneumatyczne
lub równowaŜne
Jedna oś
659,00 zł
773,00 zł
878,00 zł
Dwie osie
994,00 zł
1.098,00 zł
1.317,00 zł
Trzy osie i więcej
1.213,00 zł
1.651,00 zł

Inne systemy zawieszenia
773,00 zł
878,00 zł
994,00 zł
1.213,00 zł
1.432,00 zł
2.026,00 zł
1.603,00 zł
2.026,00 zł

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
A
B
C

Liczba miejsc
Mniejsza niŜ 15 miejsc
Od 15 miejsc do poniŜej 30 miejsc
Równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

Stawka w zł
561,00 zł
878,00 zł
1593,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych pojazdy słuŜące poprawieniu
bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, wykorzystywane do dowozu dzieci do
szkoły oraz dla potrzeb gminy i jej jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem określonych w art. 8
pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/188/08
Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2009 rok i zwolnień od tego podatku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy: Z. Zwoliński

4201

4202
4202

UCHWAŁA NR LIV/243/09
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 9 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
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
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Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz Dz. U z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.
1655 oraz z 2009 r. Nr 56 poz.458) Rada Gminy
Pacanów uchwala się co następuje:

Poz. 4202,4203

trzech kwartałów 2009 r. (Mon. Pol. Nr 68, poz.
886) z kwoty 34,10 zł. za 1 q do kwoty 30,00 złotych za 1 q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/159/08
Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008
roku w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 paŜdziernika 2009 roku w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki

4202

4203
4203

UCHWAŁA NR LIV/244/09
RADY GMINY PACANÓW
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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1 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 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r Nr 56,
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.

poz.458 Rada Gminy Pacanów uchwala się co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Pacanów;
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,60 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,17 zł od 1 m² powierzchni,
- niesklasyfikowanych, zabudowanych,
będących w posiadaniu osób fizycznych nie posiadających gospodarstw
rolnych, dla których stawka wynosi
- 0,02 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
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b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł
od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,52 zł. od
1 m² powierzchni uŜytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych- 4,01 zł za 1 m² powierzchni uŜytkowej ;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 4,20 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,

Poz. 4203,4204

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podsatwie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/161/08
Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki

4203

4204
4204

UCHWAŁA NR LIV/245/09
RADY GMINY PACANÓW
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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz 1218) i 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 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 93, poz.
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.

585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 458.) w związku z treścią pkt. 3
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r
(MP Nr 52, poz. 742) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (MP Nr 67,
poz. 872) Rada Gminy Pacanów uchwala się co
następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy Pacanów.
1) od samochodów cięŜarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 300 zł.;
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 408 zł.;
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 504 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 za-
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leŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 516 zł.;
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 516 zł.;
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 516 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku 616 zł.;
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6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą 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 - 550 zł.;
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc - 1000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/162/08
Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: J. Nowicki
Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/245/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 2 ustawy - samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyŜszej niŜ 12 ton.
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
min.
max
4

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
min.

max

1380
1380
1380
1380

0
143,64
397,01
559,30

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

1380
1380
1380
1380

143,64
397,01
559,30
1265,69

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

17
19
21
23
25

1692
1692
1692
1692
1692
1692

143,64
249,88
512,58
665,55
1025,15
1025,15

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

1692
1692
1692
1692
1692
1692

249,88
512,58
665,55
1025,15
1593,77
1593,77

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

25
27
29
31

1644
1644
1644
1740
1740

665,55
674,89
1053,17
1671,99
1671,99

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

1644
1644
1672
2583
2583

674,89
1053,17
1671,99
2479,97
2479,97

2786,03
2786,03
2786,03
2786,03
2786,03

14
15
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/245/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą
i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton.
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

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
3
min
max
4

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
min

max

18
25
31

1536
1644
1644
1428

0
268,57
566,30
1427,98

2153,41
2153,41
2153,41
2153,41

1536
1644
1644
1960

38,54
485,74
929,42
1959,23

2153,41
2153,41
2153,41
2153,41

40

1260
1750

1259,85
1742,06

2786,03
2786,03

1750
2580

1742,06
2576,88

2786,03
2786,03

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/245/09
Rady Gminy Pacanów
z dnia 9 grudnia 2009 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych
w art. 8 pkt. 6 ustawy - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z dziełalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

4204

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
min
max
4

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
min

max

25,71
323,44
567,47

1703,27
1703,27
1703,27

18
25

516
516
516

0
179,82
323,44

1703,27
1703,27
1703,27

516
516
700

28
33
38

700
700
1000
1300

212,52
620,01
859,37
1161,77

1703,27
1703,27
2153,41
2153,41

624
860
1310
1720

312,94
859,37
1305,39
1718,71

1703,27
1703,27
2153,41
2153,41

38

1100
1100

684,23
952,76

2153,41
2153,41

1200
1300

952,76
1294,88

2153,41
2153,41
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UCHWAŁA NR XXXV/141/09
RADY GMINY W SADOWIU
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 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, Nr 167, poz. 1759
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z 2007r. Dz. U. Nr 47,
poz. 557, Nr 76, poz. 813 z 2008r. Dz. U. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463;
z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Sadowiu
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sadowie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organiza1

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.

cje poŜytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,50 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego - 5,20 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.
4) od budowli związanych z zaopatrzeniem
ludności w wodę - 0,5 % ich wartości
określonej podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące
się na terenie Gminy naleŜące do osób fizycznych wykorzystywane wyłącznie na cele
mieszkaniowe,
2) Budynki i zajęte pod nie grunty słuŜące działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
3) Budynki lub ich części i zajęte pod nie grunty
słuŜące wyłącznie działalności na rzecz ochrony przeciwpoŜarowej.
4) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte
przez jednostki organizacyjne działające na
rzecz świadczeń z pomocy społecznej.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/90/08 Rady
Gminy w Sadowiu z dnia 04 grudnia 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku od nieruchomości
począwszy od roku podatkowego 2010.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Sadowiu i rozplakatowaniu w miejscach publicznych oraz podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
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4206
4206

UCHWAŁA NR XXXV/142/09
RADY GMINY W SADOWIU
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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. 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) w związku
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 223, poz.
1463; Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, z 2007r. Dz. U. Nr 47, poz. 557,
Nr 76, poz. 813 z 2008r. Dz. U. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730, z 2008r. Nr 223, poz. 1463;
z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy w Sadowiu
uchwala się, co następuje:
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.

§ 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
- 450,00 zł.,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 650.00 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton - 850.00 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 według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 900,00 zł.,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.000,00 zł.,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.200,00 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
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5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) - 600.00 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą 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 - 700.00 zł.,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
- 1.100,00 zł.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/91/08
z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Sadowiu i rozplakatowaniu w miejscach
publicznych oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku podatkowego 2010.
Przewodniczący Rady Gminy: M. Rzepka
Załączniki do uchwały Nr XXXV/142/09
Rady Gminy w Sadowiu
z dnia 30 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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Załącznik Nr 3

4206

– 24998 –

– 24999 –

– 25000 –

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
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