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UCHWAŁA NR XLVIII/76/2010
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10,
ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2011r., Rada
Miasta i Gminy Daleszyce uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a/ powyżej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 830,00 zł
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 920,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.260,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych 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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
450,00 zł

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 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 w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a/ mniejszej niż 30 miejsc: 630,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.710,00 zł
2. Dla pojazdów posiadających katalizator
stawki podatku określa się w wysokościach:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a/ powyżej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie 520,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 765,00 zł
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 840,00 zł
2) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użycia łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a/ powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton: 1.060,00 zł
3) Dla przyczep i naczep wyprodukowanych po
1 stycznia 2001 roku z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton: 450,00 zł
4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia: a/ mniejszej niż 30 miejsc:
630,00 zł b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.530,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Miasta i
Gminy, ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy
Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/16/2006 Rady
Gminy Daleszyce z dnia 15 grudnia 2006 roku.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

Poz. 3152

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01.01.2011r.
Przewodniczący Rady:
Jan Komisarczyk
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/76/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/76/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/76/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXV/457/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie OKREŅLENIA WYSOKOŅCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŅCI NA 2011 ROK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez

Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące w 2011 roku na
terenie Gminy Jędrzejów:
I. Od budynków lub ich części:
pojazdy ciężarowe (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.

LP
1.
2.

3.
4.
5.

Mieszkalnych
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
a) o powierzchni do 100 m2
b) o powierzchni powyżej 100 m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

II. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 oraz ust 3-7

Stawka od 1 m2powierzchni
użytkowej
0,51 zł

2.

9,79 zł
4,21 zł
6,75 zł

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
III. Od gruntów:
Stawka od
1 m2 powierzchni

LP
1.

17,51zł
18,24 zł

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
Pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

IV. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w

0,68 zł
0,15 zł

Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR LXV/458/10
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ZMIANY UCHWAŁY Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 W SPRAWIE OKREŅLENIA WZORÓW
FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.
zm. ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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. W uchwale NR XX/132/07 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2007
roku w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych załącznik do
deklaracji i informacji: „Dane o zwolnieniach
podatkowych ZN-1/B - załącznik Nr 4” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie:
mgr Paweł Błaszkiewicz
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UCHWAŁA NR LXIV/472/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci, zwolnień od tego podatku
oraz inkasa podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) art. 5
ust. 1, 2 i 3, art. 6 ust.12, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z
2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z
2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z
2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r.
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
2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318, 1320, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz.
1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz.
961) Rada Miejska 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:
- w zakresie turystyki i wypoczynku
- 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
- od pozostałej działalności - 0,69 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,08 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
- w zakresie turystyki i wypoczynku
- 14,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałej działalności - 16,99 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,52 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego:
- gospodarczych - 4,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- garaży - 6,37 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
- pozostałych budynków - 6,37 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
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3) budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości gminnych samorządowych
jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury prowadzących działalność w zakresie: kultury, opieki społecznej,
kultury fizycznej i sportu - z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych
przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) nieruchomości ochotniczych straży pożarnych,
3) budynki gospodarcze będące własnością
emerytów i rencistów, którzy świadczenia
emerytalno-rentowe uzyskali w zamian za
przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolne - z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
4) nieruchomości zajęte pod oczyszczalnie ścieków i wód deszczowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
5) nieruchomości zajęte pod składowisko odpadów,
6) grunty stanowiące mienie komunalne nie
oddane w posiadanie zależne.
§ 3.1. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania:
1) różnica między stawką podatku od nieruchomości określoną w § 1 pkt 1 lit. a tiret
drugie, a stawką określoną w tiret pierwsze,
2) różnica między stawką podatku od nieruchomości określoną w § 1 pkt 2 lit. b tiret
drugie, a stawką określoną w tiret pierwsze,
3) zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 5
- stanowią pomoc de minimis w rozumieniu
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. UEL Nr 379
z 28.12.2006 r.)
2. W celu uzyskania pomocy podmiot, o
którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do
przedstawienia:

Poz. 3155

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 4. Zarządza się na terenie gminy pobór
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym w
drodze inkasa.
§ 5.1. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie dla inkasentów od sumy zainkasowanych
i odprowadzonych kwot według załącznika do
niniejszej uchwały.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonana będzie w terminie do 14 dnia po ostatnim dniu, w
którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/353/2009
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od
tego podatku oraz inkasa podatków (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego Nr 524, poz. 3889, z 2010 r.
Nr 124, poz. 899 i Nr 132, poz. 992).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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UCHWAŁA NR LXIV/473/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/320/2009
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 524, poz. 3887).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Marian Gąszcz
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UCHWAŁA NR L/452/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, okreņlenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8, art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1 oraz art. 42, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 15 i art 19 pkt 1 lit „a” i pkt. 2 ustawy
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613), uchwala się co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach we wtorki i piątki w następujacych
wysokościach:
1) od każdej wystawionej sztuki
a) bydła i koni 6,00 zł.
b) trzody chlewnej i innych zwierząt 1,20 zł.
2) przy sprzedaży z wozu konnego ciągnionego
przez konie lub ciągnik i z samochodów osobowych 6,00 zł.
3) przy sprzedaży z kosza, skrzynki itp. 4,00 zł.
4) przy sprzedaży ze straganów za wyjątkiem
owoców i warzyw 10,00 zł.
5) przy sprzedaży ze straganu owoców i warzyw
6,00 zł.
6) przy sprzedaży z samochodu dostawczego i
osobowego z przyczepą 12,00 zł.
7) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
25,00 zł.
8) przy sprzedaży tuszy mięsa z samochodu
specjalistycznego 38,00 zł.
9) przy sprzedaży półtuszy mięsa z samochodu
specjalistycznego 21,00 zł.
10) przy sprzedaży z obowźnych punktów małej
gastronomii 21,00 zł.
11) przy sprzedaży mebli 38,00 zł.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty dla
osób sprzedających na targowisku w ramach
tzw. giełdy owocowo-warzywnej w dniach poza
dniami targowymi
1) przy sprzedaży z samochodu osobowego
5,00 zł.
2) przy sprzedaży z samochodu dostawczego
8,00 zł.

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży
właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 3. Wysokość opłaty targowej nie może
przekroczyć dziennie 681,54 zł.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Pińczowie Spółka z o.o. i ustala się dla tego Przedsiębiorstwa prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 35 % (słownie: trzydzieści pięć procent) wpływów. Prowizja
przekazywana będzie z rachunku bieżącego
Urzędu Miejskiego w Pińczowie na rachunek
bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w terminie
do 10-tego następnego miesiąca.
§ 5. Opłata targowa podlega uiszczeniu w
dniu sprzedaży na targowisku, do rąk inkasenta
pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie za otrzymaniem dowodu wpłaty.
§ 6. Całość wpływów (sto procent) z opłaty
targowej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. będzie przekazywało na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie w terminie 3-ech dni po dniu targowym, w
którym zainkasowano opłaty targowe.
§ 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń i rozplakatowaniu w miejscach
publicznych
2. Uchwała wraz z wyciągiem przepisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących opłat targowych winna być wywieszona
na targowiskach, w miejscach widocznych i powszechnie dostępnych.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie:
Marek Omasta
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UCHWAŁA NR LIX/358/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami2)) Rada Miejska w Połańcu postanawia:

§ 1. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Połaniec obniżyć
cenę 1 kwintala żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego do kwoty
23,00 zł.

1)

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/252/09
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada
2009 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Połaniec.

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

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245. poz. 1775, z
2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655 z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
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UCHWAŁA NR LIX/359/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami1)) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych2) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675
2)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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
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późniejszymi zmianami3)) Rada Miejska w Połańcu uchwala co następuje:

Poz. 3159,3160

dzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: garaży,
dla których stawka wynosi – 5,30 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej.
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.

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie
Miasta i Gminy Połaniec jak niżej:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/253/09
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada
2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej- wydanie specjalne”.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo

3159
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UCHWAŁA NR LIX/370/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leņnego i od
nieruchomoņci oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami1)) art. 6b i 6c ust. 1 ustawy
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.

z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami2)) art. 6 ust 12 ustawy z dnia
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, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249
poz.1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
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12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych3)) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z
późniejszymi zmianami4)) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi
zmianami5)) Rada Miejska w Połańcu postanawia:
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z
2010 Nr 96 poz. 620
3)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – dniem uzyskania przez
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej- wydanie specjalne”.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96 poz. 620
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U z 2002r.,Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 164,
poz.1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 z 2006r.,

Poz. 3160

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatków w formie łącznego zobowiązania pieniężnego” do uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej
w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
oraz podatków pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego w brzmieniu jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Stanisław Lolo
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2008r. Nr 116, poz.
730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010 Nr 96 poz. 620
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Poz. 3160

Załącznik do uchwały nr LIX/370/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR LXXVIII/686/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokoņci dziennych stawek opłaty targowej
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
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz.
142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i art. 19
pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity
Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zmianą w Dz. U
Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:

§ 1. § 2 uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w
sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej otrzymuje brzmienie: „Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 699,27 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspian Bednarczyk

3161
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UCHWAŁA NR LXXVIII/687/10
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia stawek podatku od nieruchomoņci na rok podatkowy 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku 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
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r Nr 28
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity
Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613 ze zmianą w Dz. U
Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Staszów od osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie
mających osobowości prawnej, a mianowicie:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2
powierzchni.
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2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,49 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 7,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części nie

Poz. 3162,3163

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalnością gospodarczą
- 3,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych1).
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LXI/498/09
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok podatkowy 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspian Bednarczyk

3162
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UCHWAŁA NR LVII/392/2010
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie trybu szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn zm.) oraz art. 12 ust 9 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe
warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
zwanego dalej „zwolnieniem”.
§ 2.1. Zwolnienie stosuje się na wniosek
podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia następuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie
(w szczególności numer działki wg ewidencji
gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).
§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywania zbioru traw i siana na cele
paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być
spełnione łącznie.
§ 4.1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta.
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2. W razie niedopełniania chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub części
decyzji o której mowa w pkt. 1.

Poz. 3163,3164

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Stąporkowie.
§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stąporkowa

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w
terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na
wyłączonych użytkach rolnych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Pietras

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
3163
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UCHWAŁA NR L/370/10
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /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 2007r Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009r
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r Nr 28
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675/ oraz
art. 5 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z
2010r Nr 95 poz. 613 i Nr 96 poz. 620/ Rada Miejska 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 - 0,52 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni - 4,14 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni - 0,13 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,52 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,60 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,81 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,26 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,05 zł
z wyjątkiem:
- zajętych na potrzeby bytowe (budynki
gospodarcze, komórki)
od 1 m2 powierzchni użytkowej- 3,55 zł
- garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,28 zł
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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
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2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIX/302/09
Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Stanisław Nowak

3164
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UCHWAŁA NR XLIX/249/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków 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, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po. 1271; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1317; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420; z 2009r. Nr 157 poz. 1241; z
2010r. Nr 28 poz. 142; z 2010r. nr 28 poz. 146;
2010r. Nr 106 poz. 675) w związku z art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620) uchwala
się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i

2)

3)

4)

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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.

5)

opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000 zł.;
od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 800 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1000 zł.;
od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1000 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 wyższą niż 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 niż 30 miejsc - 900 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1000 zł.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych; (z wyjątkiem środków transpor-

Poz. 3165

towych określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych):
1. Środki transportowe wykorzystane wyłącznie
dla potrzeb jednostek budżetowych gminy i
stanowiące ich własność.
2. Środki transportowe będące własnością
Ochotniczych Straży Pożarnych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/249/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/249/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/249/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 29 października 2010 r.

3165
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UCHWAŁA NR XLIX/250/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po.
1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1317; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009r. Nr 157
poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, z 2010r. nr 28
poz. 146, z 2010r. Nr 106 poz. 675) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620); uchwala
się co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (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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§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych,
b) budynki mieszkalne lub ich części, osób fizycznych wykorzystywanych wyłącznie na
cele mieszkalne,
c) budynki i grunty stanowiące własność lub
będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie
instytucji kultury, gminnych jednostek budżetowych oraz jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, za wyjątkiem budynków lub ich
części, budowli i gruntów wynajmowanych
bądź wydzierżawionych przez te instytucje
osobą trzecim na prowadzenie działalności,
d) budynki i budowle o charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez
sport i rekreację ruchową i wykorzystywane
na baseny, pływalnie, boiska, lodowiska
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sztuczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
typu szatnie, zaplecze sanitarne, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej,
e) budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1
pkt a, b, c, d, e nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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UCHWAŁA NR XLIX/303/10
RADY GMINY BIELINY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej ņrednią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku leņnego na obszarze gminy Bieliny
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; 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r.
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r.
Nr 96, poz. 620), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią
cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej
według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. z
kwoty 154,65 zł za 1 m3 drewna do kwoty 95,00 zł
za 1 m3 drewna, która stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy
Bieliny.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/243/09 Rady
Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2009 roku w
sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 1 m3
drewna stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku leśnego.
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§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania
Wójtowi Gminy.

dowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski
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UCHWAŁA NR XLIX/304/10
RADY GMINY BIELINY
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej ņrednią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
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; 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, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
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; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.
620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią
cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa
obliczenia podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt
do kwoty 34,10 zł za 1 dt, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Bieliny.
§ 2. Uchwałę powierza się do wykonania
Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Nowakowski

3168
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UCHWAŁA NR XLI/262/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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 (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych1) (t.j.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Bliżyn:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni,
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pożytku publicznego – 2,10 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
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.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,55 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr XXX/186/2009
Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady:
Anna Leżańska
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UCHWAŁA NR XLI/263/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j.: Dz. U.
z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 424 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 532 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 802 zł,
2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-

kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 802 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 większej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
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ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 280 zł,
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 764 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.668 zł.

Poz. 3170

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/130/2008
Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady:
Anna Leżańska
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/263/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż
1
2 osie
12
13
14
15
3 osie
12
17
19
21
23
25
4 osie i więcej
12
25
27
29
31

mniej niż
2

stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15

782
812
876
1294

812
876
1054
1480

17
19
21
23
25

684
860
894
1306
1672
1684

860
896
1036
1628
1888
1926

25
27
29
31

896
962
1316
2018
2050

962
1316
1946
2742
2742

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/263/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa; ciągnik balastowy
plus przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
dwie osie
12
18

mniej niż
18
25

stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
876
1376

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1056
1490
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31

1676
1678

1718
2162

40

1490
2042

2042
2798

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/263/2010
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 8 listopada 2010 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŅLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa plus pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
Jedna oņ
12
18
25
dwie osie
12
28
33
38
trzy osie i więcej
12
38

mniej niż

stawka podatku (w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25

304
376
402

366
664
718

28
33
38

516
974
1122
1374

974
1122
1536
1992

38

1116
1418

1334
1548
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UCHWAŁA NR XLI/264/2010
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 8 listopada 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie
inkasa podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r, o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.
613 z późn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) oraz art. 9, art. 28
§ 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 „Wykaz inkasentów
z terenu gminy Bliżyn” do Uchwały Nr X/60/2007
Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października
2007 r. w sprawie inkasa podatku od nierucho-

mości, rolnego i leśnego wykreśla się w sołectwie Kucębów dotychczasowego inkasenta Panią
Dorota Grzela a wpisuje się nowego inkasenta
sołectwa Kucębów Pana Jarosława Bednarza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w
sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady:
Anna Leżańska
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UCHWAŁA NR XXXVIII/42/10
RADY GMINY GOWARCZÓW
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia stawek w podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala co
następuje:

wanym materiałem siewnym – 9,11 zł. od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,90 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,51 zł. od 1 m2
powierzchni użytkowej.
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.

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gowarczów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,81 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,07 zł. od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,20 zł.
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/39/09
Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada
2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Sławomir Konieczny
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UCHWAŁA NR XLIII/388/2010
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
2011 na obszarze Gminy Lipnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2004r.
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Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i 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 i Nr 223, poz.
1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
Nr 237, poz. 1655 z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z 2010 r.
Nr 96, poz. 620), Rada Gminy w Lipniku uchwala,
co następuje:

Poz. 3173,3174

pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76,
poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty
34,10 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego począwszy od
roku podatkowego 2011.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
2011 na obszarze Gminy Lipnik ogłoszoną w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

Przewodnicząca Rady Gminy:
Stanisława Mierzwa
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UCHWAŁA NR XLVI/176/10
RADY GMINY ŁUBNICE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13e
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice
uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty,
które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.
§ 2. Zwolnienie od podatku rolnego przysługuje na warunkach określonych w uchwale.
§ 3. Zwolnienie od podatku rolnego w
przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie spełniającą przesłanki określone
odpowiednio w rozporządzeniu 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, poz. 5), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia

20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE. L. Nr 337, poz. 35).
§ 41. 1. Zwolnienie od podatku rolnego dotyczy gruntów położonych na terenie Gminy
Łubnice, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.,
2. Warunkiem zwolnienia od podatku rolnego
jest złożenie wniosku (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały) wraz z załącznikami w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.
Podmioty zobowiązane do składania deklaracji
składają także korektę deklaracji. 3. Do wniosku
o zwolnienie należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że grunty zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r., takie jak protokoły
szkód sporządzone przez Komisję Gminną, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz
wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że
grunty były dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.,
chyba, że dokumenty te znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy. 4. Podmiot, o którym mowa
w § 3 zobowiązany jest przedłożyć dodatkowo:
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a) zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w
tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie, b) w przypadku
ubiegania się o pomoc de minimis - informacje
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.
311), c) w przypadku ubiegania się o pomoc de
minimis w rolnictwie – informacje niezbędne do
udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie,
dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.

Poz. 3174

§ 5. Zwolnienie od podatku rolnego dotyczy bieżących zobowiązań podatkowych z tytułu
podatku rolnego za IV kwartał 2010 r.
§ 6. 1. W przypadku naruszenia warunków
uchwały organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu określenia lub ustalenia zobowiązania podatkowego. 2. Organ podatkowy przeprowadza czynności sprawdzające
odnośnie spełnienia przesłanek zwolnienia z
podatku.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 października 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Marian Komasara
Załącznik do uchwały nr XLVI/176/10
Rady Gminy Łubnice
z dnia 28 października 2010 r.
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3174

3175
3175

UCHWAŁA NR LIII/257/10
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 późniejszymi zmianami), 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
z póź. zmianami) w zw. z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010 roku, uchwala się co następuje:

ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do
kwoty 34,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku .

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

3175

3176
3176

UCHWAŁA NR LIII/258/10
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
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 późniejszymi zmianami, art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z póżniejszymi zmianami) uchwala się
co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Obrazów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,64 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
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3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Poz. 3176,3177,3178

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 01.01.2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

3176

3177
3177

UCHWAŁA NR LIII/259/10
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci
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 późniejszymi zmianami, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z póz. zmianami) uchwala się co następuje:

2) Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

3177

3178
3178

UCHWAŁA NR LIII/260/10
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm), art. 12 ust. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613), uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie gminy Obrazów od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł.;
2. Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia według stawek określonych:
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie
12
18
26
29
Trzy osie
12
18
26
29
Cztery osie i więcej
12
18
26
29

2

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4

18
26
29

1600
1600
1800
2800

1800
2850
2850
2850

18
26
29

1600
1700
2500
2500

1800
1900
2850
2850

18
26
29

1600
1700
2500
2500

2850
2850
2850
2850

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 - 1500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1600 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1700 zł.,
Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

Dwie osie
12
18
31
36,1
40
Trzy osie
12
18
31
36,1
40
Cztery osie i więcej
12
18
31
36,1
40

Poz. 3178

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
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych:
Stawka podatku (w złotych)

Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4

18
31
36,1
40

1900
1950
2000
2500
2500

2200
2200
2200
2600
2850

18
31
36,1
40

2000
2000
2100
2500
2800

2200
2200
2200
2850
2850

18
31
36,1
40

2000
2100
2200
2500
2800

2200
2200
2200
2850
2850

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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego) - 1000 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 wyższą niż 12 ton według stawek określonych:
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Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu
pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
1
Jedna oņ
12
18
36,1
Dwie osie
12
18
36,1
Trzy osie i więcej
12
18
36,1

Poz. 3178,3179

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3

Mniej niż
2

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4

18
36,1

1700
1700
2000

1740
1740
2200

18
36,1

1500
1500
1900

1600
1600
2200

18
36,1

1700
1700
1900

1740
1740
2200

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1100 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 4. Traci moc uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2010r , Nr XXXIX/170/09
Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października
2009r.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
1. Autobusy szkolne wykorzystywane wyłącznie
do przewozu dzieci.
2. Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób z upośledzeniem umysłowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą 01.01.2011r
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Jan Orawiec

3178

3179
3179

UCHWAŁA NR LXVII/327/10
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 171,

poz. 1151), Rada Gminy Pacanów uchwala co
następuje:
§ 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania w wyborach do rady gminy,
rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:
1) Obwód głosowania Nr 7 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy
Społecznej w Słupi 91,
2) Obwód glosowania Nr 8 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Caritas Kielecka
Dom Opieki w Ratajach Słupskich 39b.
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§ 2. Obwody głosowania wymienione w
§ 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę
ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych
jednostkach w dniu wyborów.

Poz. 3179,3180

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów
oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy
Pacanów.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

3179

3180
3180

UCHWAŁA NR XXXII/167/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162,, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr17, poz. 128, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/, art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż

mniej niż

12
15

15

2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620/ Rada
Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony – 600,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 800,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.100,00 zł
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton

2 osie
inny system
zawieszenia osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
Stawka podatku w złotych
1.000
1.000

1.100
1.300

1.300
1.500
1.700

1.400
1.600
1.600

3 osie
Stawka podatku w złotych
12
20
25

20
25

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton – 1.200,00 zł.

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
nie mniej niż

mniej niż

12
25
31

25
31

12
40

40

12
40

40

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton – 600,00 zł

2 osie
inny system
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
2.000
3 osie
Stawka podatku w złotych
1.800
1.930
2.100
2.600
4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
1.300
1.800
1.800
2.600

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
nie mniej niż

mniej niż

12
25

25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

7) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 – 1.400,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 – 1.800,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/116/09
Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości sta3180

Poz. 3180

1 oņ
inny system
Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne
zawieszenia osi
Stawka podatku w złotych
800
900
1.100
1.100
2 osie
Stawka podatku w złotych
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.750
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
1.200
1.300
1.400
1.500

wek podatku od środków transportowych na
2010r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku,
nie wcześniej jednaj niż po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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3181
3181

UCHWAŁA NR XXXII/168/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci i opłat lokalnych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/, art. 5 ust. 1,
art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 19
pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620/, art. 66 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
/t.j. Dz. U z 2006r Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775, i Nr 249, poz. 1825, z
2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730,
i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z
2010r. Nr 96, poz. 620/ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
/Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z
2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i
Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i
Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z
2009r. Nr 56, poz. 458 i z 2010r. Nr 96, poz. 620/
Rada Gminy w Radkowie uchwala , co następuje:

snością rolników lub posiadaczy gospodarstw
rolnych.

§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w brzmieniu załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku,
nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia.

2. Zwolnić od podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne lub ich części będące wła-

§ 2.1. Ustalić stawkę opłaty targowej w
wysokości - 15,00 zł dziennie.
2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywany jest handel.
3. Inkasentami opłaty targowej będą Pani
Domagała Agnieszka i Pan Miraś Zbigniew
- pracownicy Urzędu.
§ 3.1. Zarządza się pobór w drodze inkasa
podatków i opłat od osób fizycznych.
2. Inkasentami będą sołtysi oraz pracownicy Urzędu.
3. Wykaz inkasentów stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso
wynosić będzie 9 % sumy zainkasowanych kwot
przez inkasenta.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 4
nie dotyczy pracowników Urzędu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/168/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 19 października 2010 r.
§ 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,62 zł od 1 m kwadratowego powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m kwadratowego powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,74 zł
od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od
1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,34 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,77 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/168/2010
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 19 października 2010 r.
Wykaz inkasentów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Natkowski Wiesław - sołectwo Bałków
Frej Kazimierz - sołectwo Brzeście
Janoska Edyta - sołectwo Chycza
Chołubek Jan - sołectwo Dzierzgów
Kosińska Danuta - sołectwo Kossów
Dominik Stanisław - sołectwo Krasów
Śliwińska Marianna - sołectwo Kwilina
Domagała Edward - sołectwo Skociszewy

9) Zaręba Marek - sołectwo Świerków
10) Kulawiak Władysław - sołectwo Sulików
11) Cieśla Mieczysław - sołectwo Ojsławice
12) Nowak Sylwester - sołectwo Nowiny
13) Sobczyk Waldemar - sołectwo Bieganów
14) Śliwiński Sylwester - sołectwo Radków
15) Domagała Agnieszka - pracownik UG
16) Miraś Zbigniew - pracownik UG

3181
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UCHWAŁA NR XLVII/262/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.)

oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z
2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy
Raków uchwala, co następuje:
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§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010r. określoną w
Komunikacje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r, obniża się z kwoty 37,64 za 1dt
do kwoty 34,10 zł za 1dt. Kwotę 34,10 zł za 1dt.
przyjmuje się jako podstawę obliczania podatku
rolnego na 2011 rok na obszarze gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

3182
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UCHWAŁA NR XLVII/263/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Działająca na podstawie art. 18 ust. 2
pkt. 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z
późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 121,
poz. 844 z późn. zm./ oraz Obwieszczanie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011r. (Monitor Polski Nr 55
poz. 755) – Rada Gminy Raków, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Raków:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1 m2 powierzchni - 0,79 zł
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od
1 ha powierzchni – 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,21 zł
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,62 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie gospodarczej działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowe
– 21,05 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej – 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej – 4,27 zł
e) a) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,60 zł
- budynków gospodarczych od 1 m2
powierzchni użytkowej – 3,55 zł
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budowle, budynki, grunty lub ich części służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz linie przesyłowe i rozdzielcze wody,
zajęte na prowadzenie gospodarki komunalnej,
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b) budowle, budynki, grunty lub ich części
zajęte na prowadzenie działalności przeciwpożarowej, z wyjątkiem budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
c) budowle, budynki, grunty lub ich części
zajęte na prowadzenie działalności w zakresie opieki społecznej, kultury, sportu.

Poz. 3183,3184

Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rakowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i ma
zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
3183

3184
3184

UCHWAŁA NR XLVII/264/2010
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z
art. 10, ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. (Monitor Polski Nr 75
poz. 950) w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2011r. i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 755) w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i
opłat lokalnych w 2011r., Rada Gminy Raków
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na terenie gminy:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
562,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
840,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.183,00 zł
2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.524,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych 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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
601,00 zł
6) Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 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 w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:
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a) mniejszej niż 30 miejsc: 762,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.569,00 zł
2. Dla pojazdów posiadających katalizator
stawki podatku określa się w wysokościach:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
472,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
818,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.123,00 zł
2) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do użycia łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1.379,00 zł
3) Dla przyczep i naczep wyprodukowanych po
1 stycznia 2001 roku z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton: 573,00 zł

Poz. 3184

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc: 706,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.424,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Urzędu Gminy i
ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01.01.2011r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku od środków
transportowych na 2011 rok.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Nowak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/264/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/264/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/264/2010
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 2010 r.

3184
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UCHWAŁA NR RG-XLIX/390/10
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 241 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.

1441 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 175 poz. 1457,
Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 5 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 i Nr 96
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poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r.
Nr 55 poz. 755), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95), Rada Gminy
Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,68 zł. od 1 m² powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
4,15 zł. od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,25 zł. od 1 m²
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,56 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,10 zł.
od 1 m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m² powierzchni użytkowej
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,10 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,47 zł. od 1 m²
powierzchni użytkowej,
3) od budowli 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1) Wzór formularza do sporządzenia
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2) Wzór formularza do sporządzenia deklaracji
na podatek od nieruchomości określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr RG-XXXIX/309/09
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego
2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
Zbigniew Pyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 306

– 25302 –

Poz. 3185

Załącznik nr 1
do uchwały nr RG-XLIX/390/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 20 października 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 306

– 25303 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 306

– 25304 –
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Załącznik nr 2
do uchwały nr RG-XLIX/390/10
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 20 października 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 306

– 25305 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 306

– 25306 –
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– 25307 –

– 25308 –

• 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://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone 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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