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UCHWAŁA NR XXXIX/272/09
RADY GMINY W BOGORII
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku
dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr. 121, poz. 844)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2010 roku (M. P. Nr 52 poz. 742).
§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/09
z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatków od nieruchomości zmienia się treść w pkt. 2 litera „b”. Pkt 2
litera „b” otrzymuje brzmienie:
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej - 20,00 zł.
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 oraz zostaje podana

Poz. 119,120

do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Madej
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120

UCHWAŁA NR XXXVI/213/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art.. 166, 184,
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Wislicy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetowe o
kwotę 97 934,90 zł W tym; Dział 921 KULTURA
I OCHRONA DZIEDZICTWA 88 335 zł NARODOWEGO Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami 88 335 zł § 2730 - dotacje
celowe z budŜetu na finansowanie lub 88 335 zł
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI 9 599,90 zł SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 - Pozostała działalność 9 599,90 zł
§ 2008 - dotacje rozwojowe 9 599,90 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 2. Zmniejsza się dochody budŜetowe o
kwotę 9 599,90 zł W tym: Dział 853 - POZOSTAŁE
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 9 599,90 zł
SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 - Pozostała działalność 9 599,90 zł § 2009 - dotacje rozwojowe
9 599,90 zł Współfinansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 3. Zwiększa się wydatki budŜetowe o
kwotę 323 291,30 zł W tym: Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 13 000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 10 000 zł § 4210 - zakup
materiałów i wyposaŜenia 10 000 zł Rozdział
60095 Pozostała działalność 3 000 zł § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

3 000 zł Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 12 000 zł PRZECIWPOśAROWA Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne 10 000 zł § 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3 000 zł § 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 5 000 zł § 4300 - zakup
usług pozostałych 2 000 zł Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji 2 000 zł § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 000 zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000 zł
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 30 000 zł § 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000 zł § 4300
- zakup usług pozostałych 15 000 zł Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
8 000 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 8 000 zł budŜetowych
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8 000 zł Dział - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 145 979 zł Rozdział 92120 -Ochrona
zabytków i opieka nad zabytkami 145 979zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia 3 000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych 127 979 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych 15 000 zł Dział
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
104 660 zł ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 64 660 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych 64 660 zł Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
40 000 zł § 4260 - zakup energii 40 000 zł Dział
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 9 652,30 zł SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 Pozostała działalność 9 652,30 zł § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 201,03 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną § 4118 - składki na
ubezpieczenia społeczne 509 ,92 zł Finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z fun-

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 17

duszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną § 4128 - składki na Fundusz Pracy 78,43 zł
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną § 4178 - wynagrodzenia
bezosobowe 1 238,43 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4218 - zakup materiałów i wyposaŜenia
2 468,45 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4308 - zakup
usług pozostałych 1 901,35 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4758 - zakup akcesoriów komputerowych , w
tym programów 109,69 zł i licencji Finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną § 4748 - zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego 137,71 zł i urządzeń
kserograficznych Finansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7,29 zł i urządzeń kserograficznych
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o
kwotę 234 956,30 zł W tym ; Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 149 540 zł Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 149 540 zł § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
149 540 zł między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dział
851 - OCHRONA ZDROWIA 45 764 zł Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 45 764 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 45 764 zł Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 9 652,30 zł SPOŁECZNEJ Rozdział 85395 - Pozostała działalność
9 652,30 zł § 4019 - wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 201,03 zł Współfinansowanie
programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 509 ,92 zł Współfinansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
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Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4129 składki na Fundusz Pracy 78,43 zł Współfinansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe 438,43 zł Współfinansowanie programów i
projektów ze środków funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4219 zakup materiałów i wyposaŜenia 678,45 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4309 - zakup
usług pozostałych 4 536,35 zł Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę
Rolną § 4419 - podróŜe słuŜbowe krajowe 54,89 zł
Współfinansowanie programów i projektów ze
środków funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną § 4418 - podróŜe
słuŜbowe krajowe 45,11 zł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy
unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów 109,69 zł i licencji Współfinansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną Dział 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA 30 000 zł NARODOWEGO Rozdział 92118 - Muzea 30 000 zł § 2480 - Dotacja
podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury
30 000 zł
§ 5.
W
uchwale
Rady
Gminy
Nr XXIX/162/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik na „Zadania inwestycyjne roczne
w 2009 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi na
2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
niepodlegajacych zwrotowi na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
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4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na
łączną kwotę 240 250,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
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6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji
kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Borzęcki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
w zł
L.p.
I

II

III

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

Planowane wydatki budŜetowe na realizaWydatki
cję zadań programu w latach 2010-2011
w roku
budŜetowym
Razem
2010 rok
2011 rok
2009
2010-2011
3 539 767
11 153 191
5 331 213
16 484 404
1 329 347
4 369 753
2 241 927
6 611 680
2 210 420
107 562
11 294
4 840,30
91 427,70
3 647 329
1 340 641
4 840,30
2 301 847,70

6 783 438
11 153 191
4 369 753
6 783 438

3 089 286
5 331 213
2 241 927
3 089 286

9 872 724
16 484 404
6 611 680
9 872 724
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dotacje celowe
w złotych
Lp.

Dział

Rozdział

600

60014

600

60014

600
600

60014

754

75411

851

85111

801

80104

900

90005

926

92605

1
2
3

4
5
6
7
8

Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg
powiatowych Nr 007T Skotniki-Dolne-Skorocice-Łatanice” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
Powiat Buski
Dofinansowanie budowy chodników w miejscowości Szczerbaków Dz. Nr 333
Powiat Buski
Dofinansowanie budowy chodników w miejscowości Jurków Nr 0134 T
Powiat Buski
OGÓŁEM
Dofinansowanie zakupu urzadzenia „Tester”3
dla Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w
Busku Zdroju
Powiat Buski
Dofinansowanie na realizację zadania z zakresu
ochrony zdrowia na zakup samochodu dla ZOZ
do transportu chorych na Stację Dializ
Powiat Buski
Dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu
na terenie innej gminy
Gmina Busko-Zdrój
opracowanie strategii projektu „Kolektory
słoneczne”
Gmina Busko-Zdrój
Dofinansowanie działalności kultury fizycznej i
sportu na terenie gminy
„Wyłoniony w drodze konkursu”
OGÓŁEM

Kwota dotacji

100 000
30 000
20 000
150 000
700
3 000
9 652
6 898,54
70 000
240 250,54

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVI/213/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.
w złotych
Lp.
1
1
2

Dział
2
921
921

Rozdział
3
92116
92118

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5

Biblioteki
Muzea
Ogółem

10 000
10 000
20 000
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UCHWAŁA NR XXXVI/216/09
RADY GMINY W WIŚLICY
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
art. 24 ust 5 ustawy z dnia 7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr. 123
poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z
2006 Nr 127 poz. 886) z. w sprawie określania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz

warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Rada
Gminy w Wiślicy uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłoŜoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy taryfę
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Wiślica na okres
od 08.04.2010r. do 07.04.2011r. w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiślica oraz Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wiślicy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/153/09 z
dnia. 19.02.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób ogólnie przyjęty w gminie w terminie do
7 dni od podjęcia uchwały i wchodzi w Ŝycie z
dniem 08.04.2010r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Borzęcki
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/216/09
Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 26 listopada 2009r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
zatwierdzona uchwałą Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXVI/216/09 z dnia 26-11-2009r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
1. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków stosowane
przez Zakład Gospodarki: Komunalnej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160
Wiślica jako Zakład budŜetowy Urzędu Gminy w Wiślicy obowiązujące na terenie gminy
Wiślica na okres 12 miesięcy: od dnia
08.04.2010r. do dnia 07.04.2011r.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
- ustawa z dnia 7.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz
858 z p. zm.), zwaną dalej Ustawą,
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z
dnia 28.06.2006r. w sprawie określenia
taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę (Dz. U. z 2006r.
Nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem
2. Rodzaj prowadzonej działalności
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Wiślicy
Nr XVII/101/04 z dnia 27 maja 2004r.
Zgodnie ze statutem przedmiot działalności
zakładu stanowi:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie, wody
usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za
pomocą urządzeń wodociągowych.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: odbieranie i oczyszczanie ścieków od odbiorców za pomocą urządzeń kanalizacyjnych

3. Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w
taryfie
Taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
oraz warunki ich stosowania opracowane
przez zakład i wprowadzone jako obowiązujące dla określonych w nim odbiorców.
Odbiorca - kaŜdy kto korzysta z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków na podstawie umowy z zakładem
Zakład - Zakład Gospodarki komunalnej w
Wiślicy
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu
łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną
instalacją wodociągową w nieruchomości
odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym
Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu
łączącego sieć kanalizacyjną z wewnętrzną
instalacją kanalizacyjną w nieruchomości
odbiorcy usług
Sieć - przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda i odbierane ścieki będące w posiadaniu zakładu
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód podziemnych, studnie publiczne, urządzenia słuŜące do magazynowania i uzdatniania wód,
sieci wodociągowe, przepompownie
Urządzenia kanalizacyjne - oczyszczalnia,
przepompownie, sieci kanalizacyjne
Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się
na przyłączu wodociągowym
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Woda - woda przeznaczona do picia, gotowania, przygotowania poŜywienia lub innych
celów socjalno bytowych
Ścieki - ścieki od odbiorców fizycznych i jednostek uspołecznionych
4. Zakres i zasięg działalności gospodarczej
związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w
wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
Zakład prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę polegającą
na ujmowaniu wód podziemnych, uzdatnianiu w stacjach wodociągowych oraz przesyłaniu za pomocą sieci zlokalizowanych na terenie gminy Wiślica.
Zakład prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie gminy Wiślica i obsługuje
20 sołectw
Na terenie gminy Wiślica znajduje się jedno
ujęcie wody w Jurkowie, ujęcie to posiada
dwie studnie głębinowe: główną i awaryjną.
Z ujęcia w Jurkowie zaopatrywane w wodę
są następujące sołectwa:
Ujęcie w Jurkowie: Jurków, Koniecmosty,
Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Wiślica,
Lp

Symbol
1

1

ZWB
ZŚB

2

ZWJ
ZŚJ

Taryfowa grupa odbiorców usług
2
Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne Instytucje uŜyteczności publicznej Gmina Wiślica
rozliczna za ilość wody dostarczonej do zdrojów
publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych oraz za ilość wody pobranej przez
jednostki straŜy poŜarnej
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Szczerbaków, Szczytniki, Górki, Gorysławice,
Chotel - Czerwony, Brzezie, Skotniki Dolne,
Skotniki Górne, Kobylniki, Sielec, Skorocice
W wodę którą zakupujemy z Buska-Zdroju
zaopatrywane są: Łatanice, Hołudza i Gluzy
Zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków polegającą
na odbiorze ścieków i ich oczyszczaniu na
oczyszczalni ścieków
Zakład prowadzi zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiślica i obsługuje 3 sołectwa to jest: Wiślica, Gorysławice, Jurków.
Na terenie gminy Wiślica znajduje się oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jurków
5. Podział odbiorców na grupy
Taryfowa grupa odbiorców usług
obejmuje odbiorców wyodrębnionych na
podstawie warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, uwzględniając koszty zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy
odbiorców usług:

Charakterystyka taryfowych grupy odbiorców usług

Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do
nieruchomości, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, rozliczani za ilość dostarczonej wody i odprowadzonych
ścieków ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie normy - Gmina według norm oraz na
podstawie umowy zawartej w tym celu z gminą
Odbiorcy wody przeznaczonej do spoŜycia, na cele socjalno
bytowe i usługowe np. sklepy, zakłady usługowe hotele i inni
rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o
wskazania wodomierza głównego Odbiorcy zakupujący wodę
Jednostki świadczące usługi o charakterze usłu- przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w
gowym Zakłady przemysłu spoŜywczego i farma- skład albo bezpośredni kontakt z produktami Ŝywnościowymi
ceutycznego
i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania, np,: mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego i wytwórnie napojów, produkcja leków i inni rozliczani za ilość dostarczonej
wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego

6. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w
zaleŜności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróŜnicowane ceny.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę
1/ cena - wyraŜona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zaleŜnej od ilości dostarczonej wody, pła-

conej za kaŜdy miesiąc bez względu na
rozmiar dokonanego poboru wody lub
teŜ jego całkowitego braku, wyraŜona w
złotych za odbiorcę / miesiąc
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki
1/ cena - wyraŜona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków
6.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną
wodę i odprowadzanie ścieków
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Lp
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Taryfowa
grupa
odbiorców
I

1.

ZWB

2.

ZWJ

4.
5.

ZŚB
ZŚJ
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Cena / stawka opłaty
Wyszczególnienie
2
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
cena za odprowadzone ścieki
cena za odprowadzone ścieki

7. Warunki rozliczeń
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków prowadzone
jest zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia..
O ile ogólnie przyjęta forma lub umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej
łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę pobierana jest za kaŜdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi, za zbiorowe odprowadzanie
ścieków opłata pobierana jest za kaŜdy miesiąc w którym obowiązywała umowa, czyli
były świadczone usługi.
Opłata abonamentowa podlega wpłacie takŜe w przypadku braku poboru wody od poszczególnych odbiorców usług
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie
Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich
odbiorców usług, bez względu na wyposaŜenie w przyrządy pomiarowe.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody i
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

netto

z VAT

3
3,04
1,00
3,74
1,00
4,74
4,78

4
3,25
1,07
4
1,07
5,07
5,11

Jednostka miary
5
3

zł/m zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/odbiorcę/miesiąc
zł/m3
zł/m3

W przypadku braku wodomierza głównego,
ilość wody dostarczonej do nieruchomości
ustala się w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody, określone odrębnymi przepisami
prawa.
W przypadku niesprawności wodomierza
głównego, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
średniego zuŜycia wody w okresie 6 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŜliwe, z uwagi na brak
poboru lub zmniejszony pobór wody w tym
okresie na podstawie średniego zuŜycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego.
8. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat
stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają
z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez
Radę
Gminy
w
Wiślicy
Uchwałą
Nr XXXVI/215/06 z dnia 16 lutego 2006r.

Uzasadnienie wniosku taryfowego
1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną
do spoŜycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do
zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej
jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań
ochrony środowiska a takŜe optymalizację
kosztów.
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
jest:
- rozprowadzanie wody (PKD 41.00B)
- odprowadzanie ścieków (PKD 90.01Z)

Zakład posiada własną oczyszczalnię W roku
2009 udział naszego zakładu w ilość ścieków
przyjętych ścieków wyniósł 100 %.
Przedsiębiorstwo prowadzi takŜe inną
działalność obejmującą:
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Wiślica,
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaŜ nieznacznym przyrostem ich
liczby, przy równoczesnym spadku ilości poboru wody i ilości dostarczonych ścieków w
przeliczeniu na jednego odbiorcę usług, wynika to ze świadomego dąŜenia mieszkańców do oszczędzania wody oraz stosowania
nowocześniejszych urządzeń gospodarstwa
domowego zuŜywających mniejsze ilości
wody.
Prawie wszystkie (88 %) nieruchomości przyłączone do sieci zakładu są wyposaŜone w
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wodomierze główne. Nie są natomiast wyposaŜone w urządzenia pomiarowe do wskazań ilości dostarczanych ścieków.
Sieci wodociągowe przy pomocy których
dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów.
2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę.
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami
usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przepisach
prawnych
dotyczących
ochrony środowiska, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych a takŜe ustalających wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej do
spoŜycia przez ludzi, w tym wymagań
bakteriologicznych, fizykochemicznych i
organoleptycznych.
BieŜące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez
PSSE w Busku Zdroju i WSSE w Kielcach.
Planuje się pozostawienie w taryfach
opłaty abonamentowej stałej dla odbiorców
wody. Opłata ta obejmuje koszty ponoszone
niezaleŜnie od tego czy poszczególni klienci
pobierają wodę czy teŜ nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla wszystkich odbiorców, którzy wcześniej dokonywali wpłat
tylko za ilość dostarczonej wody.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest bowiem
do zachowania ciągłości dostaw a co za tym
idzie, do stałej gotowości świadczenia usług.
Znajduje to odzwierciedlenie w postaci konZakład Gospodarki Komunalnej
ul. Batalionów Chłopskich 62
28-160 Wiślica
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kretnych ponoszonych kosztów. WdroŜenie
takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie
minimalnego poziomu kosztów bieŜącego
utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów.
3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyodrębnione są dwie grupy odbiorców. Korzyści ekonomiczne przyniesie zarówno dla zakładu, jak i usługobiorców utrzymanie opłaty
abonamentowej stałej dla odbiorców wody.
Przy ustalaniu tej opłaty, mając na uwadze
moŜliwości płatnicze i interes odbiorców
usług określono ją na minimalnym poziomie.
Planowane na okres od 08.04.2010r. do
07.04.2011r. taryfy gwarantują pokrycie planowanych kosztów eksploatacyjnych.
4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku
obowiązywania taryf.
Przy ustalaniu Taryf na okres od
08.04.2010r. do 07.04.2011r. podstawę ich
ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami
rozporządzenia) dane ewidencji księgowej.
PoniewaŜ taryfy dotyczą 2010 i 2011 roku, a
za rok 2009 nie jest jeszcze zatwierdzone
sprawozdanie finansowe, moŜliwym jest dołączenie do wniosku sprawozdania za rok obrotowy 2008. Rok obrachunkowy obejmuje okres
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r.
W przypadku taryfy na ścieki proponuje się podwyŜszenie dotychczasowych cen.
Proponowany wzrost ceny 1 m3 ścieków wynosi 4 %
Proponowana przez Zakład podwyŜka ceny
wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów energii oraz wynagrodzeń.
Wiślica, 15.11.2009r.

Wiślica
15-11-2009r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiślica na okres
od dnia 08-04-2010r. do dnia 07-04-2011r.
PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
Załączniki:
tabele od A do H

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy.
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach
określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiślica
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UCHWAŁA NR 113/2009
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz 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, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 583,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r.
Nr 56, poz. 458) zarządza 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 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane

dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 1. - Ustala się stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Zagnańsk, w następującej wysokości:
1) -od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,51 zł od 1 m² powierzchni;
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,98 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje
poŜytku publicznego - 0,06 zł od 1 m²
powierzchni;
2) - od budynków lub ich części:
a)- mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
b)- związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,68 zł
od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
c)- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,51 zł od
1 m² powierzchni uŜytkowej;
d)- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,13 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
e)- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje

Poz. 122,123

poŜytku publicznego - 6,72 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 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 140/2008 Rady
Gminy Zagnańsk z dnia 19 listopada 2008 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010
roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 114/2009
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 6 stycznia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz 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 2008r. Nr 93, poz. 583,
Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009r.
Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Zagnańsk uchwala
co następuje:

1)

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.

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

§ 1. 1) Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty, budynki lub ich części, stanowiące
mienie komunalne, zajęte na prowadzenie
publicznej działalności z zakresu: kultury,
sportu, opieki społecznej, gospodarki komunalnej, ochrony przeciwpoŜarowej;
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b) grunty, budynki lub ich części, zajęte na potrzeby udzielania publicznych świadczeń
zdrowotnych;
c) budynki pozostałe lub ich części, wykorzystywane jako budynki gospodarcze lub garaŜe, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Poz. 123,124

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010
roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 143/2008 z dnia
19 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości.
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UCHWAŁA NR 115/2009
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
w 2010 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.
969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,Nr 249,
poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r.
Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 121,
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. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.
1847, z 2008r. Nr 93, poz. 583, Nr 116, poz.730,
Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 30 listopada
2002 roku Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z
2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z
2009r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 47 § 4a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz.
1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r.
Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz.
818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225,
poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.
888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz.
1318, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44 poz.
362, Nr 57, poz. 466) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zagnańsk:
1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa;
2) określa inkasentów wyŜej wymienionych
podatków;
3) określa termin płatności dla inkasentów;
4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.
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§ 2. 1) Zarządza się w 2010 roku, pobór
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa.
2) Na inkasentów naleŜności określonych w
ust. 1 wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw.
3) Rozliczenia z zainkasowanej naleŜności inkasent powinien dokonać do 20-go dnia miesiąca, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.
4) Odpowiedzialność
inkasentów
określają
przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

- dla sołtysa sołectwa Samsonów - 410,00 zł
- dla sołtysa sołectwa Szałas - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Tumlin - 410,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Umer - 308,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Zachełmie -343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Zagnańsk - 410,00 zł.
3) Za wyŜej wymienione czynności zostanie
wypłacone wynagrodzenie miesięczne z dołu
tj. do 10-go dnia kaŜdego następnego miesiąca.
4) Wynagrodzenie za miesiąc grudzień zostanie
wypłacone do dnia 20 grudnia 2010 roku.

§ 3. 1) Ustala się miesięczny ryczałt wynagrodzenia za inkaso.
2) Ryczałt miesięczny wynagrodzenia dla inkasentów ustalony jest na zasadach proporcjonalnych do wielkości sołectw i wynosi:
- dla sołtysa sołectwa Bartków - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Belno - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Chrusty - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Długojów - 239,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Gruszka - 376,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Janaszów - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Jaworze - 343,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Kajetanów - 376,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Kaniów - 410,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Kołomań - 308,00 zł;
- dla sołtysa sołectwa Lekomin - 239,00 zł;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010
roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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UCHWAŁA NR 116/2009
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 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 Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
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 człon-

Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730; Nr 223, poz. 1463 z 2009 r.
Nr 56, poz. 458,) zarządza się co następuje:
§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Zagnańsk:
kowskimi (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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 17

– 659 –

Poz. 125

1) Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 ton i poniŜej
12 ton:
a) powyŜej 3,5 t do 5,5 t włącznie 549,00 zł
b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie 673,00 zł

c) powyŜej 9 t mniej niŜ 12 t 844,00 zł
2) Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton.

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton - 994,00 zł

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton

Dziennik Urzędowy
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5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 387,00 zł
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Poz. 125

6) 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
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7) Autobusy w zaleŜności od liczby miejsc siedzących
a) mniej niŜ 30 miejsc 507,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1211,00 zł
§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest bez wezwania w kasie Urzędu Gminy
w Zagnańsku lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 145/2008 Rady
Gminy Zagnańsk z dnia 19 listopada 2008 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
125
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. 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.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 17
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UCHWAŁA NR 117/2009
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 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 Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 12 ust. 4
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.
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.
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1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730; Nr 223, poz. 1463 z 2009 r.
Nr 56, poz. 458) zarządza się co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony przeciwpoŜarowej
oraz w sferze usług komunalnych za wyjątkiem
pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku numer
121 pozycja 844 ze zmianami).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 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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