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UCHWAŁA NR XLIII/486/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40
ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w
Busku-Zdroju 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 – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2
powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,05 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6,49 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
f) zajętych na garaże – 6,49 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 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3186,3187

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 4. 1) Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2011 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/378/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3186

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik

3187
3187

UCHWAŁA NR XLIII/487/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy
Busko-Zdrój wysokość stawek podatku od środków transportowych w kwocie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 679,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 941,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1 093,00 zł
2) od samochodów ciężarowych – pojazdów
określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od ciągników siodłowych, balastowych –
pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość
stawek podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4) od przyczep i naczep określonych w art.8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 1 418,00 zł
6) 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 działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 635,00 zł
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 847,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1 825,00 zł
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1
pkt 1, 5, 6 i 7 wyprodukowanych przed 1995 r.
stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 700,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 000,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 115,00 zł
2) od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1529,00 zł
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3) 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 działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 708,00 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 943,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1882,00 zł

Poz. 3187

wek podatku od środków transportowych, zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/379/09 Rady Miejskiej
w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 5. 1) Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/379/09
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia
2009 roku w sprawie określenia wysokości staPrzewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju:
mgr Adam Gradzik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/487/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/487/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/487/10
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 4 listopada 2010 r.

3187

3188
3188

UCHWAŁA NR XLIII/488/10
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
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 (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co
następuje:
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§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów 2010
roku (Monitor Polski Nr 76, poz. 960) z kwoty
37,64 złotych za jeden kwintal do kwoty
34,10 złotych za jeden kwintal.

Poz. 3188,3189,3190

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko–Zdrój.
§ 3. 1) Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
mgr Adam Gradzik

3188

3189
3189

UCHWAŁA NR LVIII/410/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
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 samorządze gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zm.), w związku z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010r. (M.P. z 2010r. Nr 76 poz. 960) uchwala się,
co następuje:

stycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76 poz. 960) z
kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 34,10 zł za 1q.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR LVIII/411/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art.40
ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
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lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co
następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej z wyjątkiem: budynków inwentarskich, stodół, budynków gospodarczych dla których stawka podatku
od nieruchomości wynosi 3,35 zł od 1m²,
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Kazimierza Wielka:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,07 zł od 1m² powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej -17,15 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
1)
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§ 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

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.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. 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 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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UCHWAŁA NR LVIII/412/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 6 ust. 12, i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z
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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.) w zw. z art. 9,
art.28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8
poz. 60 z późn. zm.) uchwala się co następuje
§ 1. Zarządza się pobór podatków i opłat w
drodze inkasa:
1) podatku rolnego od osób fizycznych,
2) podatku leśnego od osób fizycznych,
3) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
4) opłaty targowej.

-

§ 2.1. Inkasentami podatków, o których
mowa w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały są sołtysi
na terenie swoich sołectw.

-

2. Określa się następujących inkasentów
uprawnionych do pobierania wymienionych w
§ 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały podatków:
- Pani Bronisława Prokop na terenie sołectwa
Boronice,
- Pan Aleksander Pietrzyk na terenie sołectwa
Broniszów,
- Pani Paulina Kołodziejczyk na terenie sołectwa Chruszczyna Mała,
- Pani Wiesława Nawrot na terenie sołectwa
Chruszczyna Wielka,
- Pan Stanisław Baranowski na terenie sołectwa Cło,
- Pan Jan Nowak na terenie sołectwa Cudzynowice,
- Pan Tadeusz Wójcik na terenie sołectwa Dalechowice,
- Pani Ewa Grzywna na terenie sołectwa Donatkowice,
- Pan Stefan Czapla na terenie sołectwa Donosy,
- Pani Halina Małek na terenie sołectwa Gabułtów,
- Pan Mieczysław Karbowniczek na terenie
sołectwa Głuchów,
- Pan Robert Gorgoń na terenie sołectwa
Gorzków,
- Pan Tadeusz Maj na terenie sołectwa Góry
Sieradzkie,
- Pan Janusz Walczak na terenie sołectwa Gunów Kolonia,
- Pan Henryk Kilian na terenie sołectwa Gunów Wilków,
- Pan Jacek Słabosz na terenie sołectwa Hołdowiec,
- Pan Henryk Szlęk na terenie sołectwa Jakuszowice,

-

-

-
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Pani Janina Korfel-Szymczyk na terenie sołectwa Kamieńczyce,
Pan Stanisław Kozik na terenie sołectwa Kamyszów,
Pan Krzysztof Dragan na terenie sołectwa
Kazimierza Mała,
Pan Adam Kozieł na terenie sołectwa Krzyszkowice,
Pan Leszek Łąkas na terenie sołectwa Lekszyce,
Pan Artur Piątek na terenie sołectwa Łękawa,
Pan Marian Garbarz na terenie sołectwa Łyczaków,
Pani Wiesława Janczur na terenie sołectwa
Marcinkowice,
Pan Józef Marzec na terenie sołectwa Nagórzanki,
Pani Grażyna Minor na terenie sołectwa
Odonów,
Pan Artur Puchalski na terenie sołectwa Paśmiechy,
Pan Witold Nowak na terenie sołectwa Plechów,
Pan Bogusław Dera na terenie sołectwa Plechówka,
Pan Rafał Cerazy na terenie sołectwa Podolany,
Pani Aneta Cupak-Gryszówka na terenie sołectwa Sieradzice,
Pan Kazimierz Ochenduszka na terenie sołectwa Skorczów,
Pan Tadeusz Kowalski na terenie sołectwa
Słonowice,
Pan Stanisław Rubacha na terenie sołectwa
Stradlice,
Pan Marek Makuch na terenie sołectwa
Wielgus,
Pan Stanisław Kuliś na terenie sołectwa Wojciechów,
Pan Mieczysław Cieślik na terenie sołectwa
Wojsławice,
Pan Stanisław Baranowski na terenie sołectwa Wymysłów,
Pan Tadeusz Podkowa na terenie sołectwa
Zagórzyce,
Pan Rafał Kular na terenie sołectwa Zięblice,
Pan Krzysztof Ciochoń na terenie sołectwa
Zysławice.

3. Inkasentem opłaty targowej, o którym
mowa w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały jest Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie targowisk w Kazimierzy Wielkiej przy ulicach:
Głowackiego 53, Okrężnej 7, Partyzantów 34a
oraz w 42 sołectwach gminy.
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§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są uprawnieni i zobowiązani do
pobierania podatków i opłat odpowiednio od
osób: zamieszkałych lub posiadających majątek
podlegający opodatkowaniu na obszarze ich
działania oraz dokonujących na tym obszarze
czynności podlegających opłacie targowej.

Wynagrodzenie oblicza się w stosunku procentowym od wielkości pobranych podatków. Stawki
procentowe w/w wynagrodzenia wynoszą:
a) dla inkasentów sołectw: Cło, Jakuszowice,
Lekszyce, Łyczaków, Nagórzanki, Plechówka i
Wymysłów 8%.
b) dla inkasentów z pozostałych sołectw 7%.

§ 4.1. Inkasenci, o których mowa w § 2
ust.2 niniejszej uchwały są zobowiązani wpłacić
zainkasowaną gotówkę niezwłocznie, nie później
niż w ciągu dwóch dni roboczych po terminie
płatności podatków w kasie Urzędu Miasta i
Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone inkasentom w terminie do 10 –go dnia następnego
miesiąca po upływie terminu płatności podatków.

2. Inkasent, o którym mowa w § 2 ust. 3
niniejszej uchwały jest zobowiązany odprowadzać zainkasowane kwoty z tytułu pobranej opłaty targowej co najmniej raz w tygodniu do kasy
Urzędu Miasta i Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.
§ 5.1. Przed dokonaniem poboru podatków
o których mowa w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały
w drodze inkasa, inkasenci zobowiązani są do
złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za pobrane podatki.
2. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane podatki.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa przez inkasentów określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6.1. Osoby fizyczne będące inkasentami
dokonują czynności inkasa osobiście.
2. Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej jest zobowiązany wyznaczyć osoby do
których obowiązków należy pobieranie opłaty
targowej oraz terminowe wpłacanie tej opłaty, a
także zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy imiona, nazwiska i adresy tych osób.
§ 7.1. Za pobieranie podatków i opłat inkasentom przysługuje wynagrodzenie.
2. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust 2
niniejszej uchwały otrzymają wynagrodzenie za
inkaso bieżących i zaległych należności podatkowych pobieranych od mieszkańców sołectw.

4. Inkasent, o którym mowa w § 2 ust.3 niniejszej uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości 40% zainkasowanych kwot w terminie
do 10–go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz 613 z późn. zm.)
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XLVI/321/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków
i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za
inkaso
oraz
uchwała
Nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes
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Załącznik
do uchwały nr LVIII/412/2010
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 5 listopada 2010 r.
Szczegółowe zasady prowadzenia inkasa:
- podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
przez inkasentów
1. Poboru podatków inkasent będzie dokonywał w formie gotówki w terminach określonych przepisami ustawy o podatku rolnym,
leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. 1) Inkasent zobowiązany jest do przyjmowania wpłat na kontokwitariuszach przychodowych sołectwa.
2) Inkasent zobowiązany jest do rozliczenia
się z pobranej gotówki i kontokwitariuszy.
3. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązany jest wpłacić do kasy Urzędu MIASTA i
GMINY w Kazimierzy Wielkiej lub na rachunek bankowy Urzędu MIASTA i GMINY niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
dwóch dni po terminie płatności.
4. W przypadku zwłoki inkasenta w dokonaniu
wpłaty, o której mowa w pkt. 3 naliczane będą odsetki jak od zaległości podatkowych.

5. Inkasent zobowiązany jest do przekazania do
księgowości podatkowej oryginałów kontokwitariuszy i oryginałów wykazu wpłat.
6. Kopie wykazów wpłat wraz z pokwitowaniem
(dowodami wpłat) na wpłaconą gotówkę inkasent, winien przechowywać przez okres
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym był obowiązany do ich inkasowania.
7. Inkasentowi nie wolno używać dla własnych
celów pieniędzy z inkasa.
8. Z prowizji może być potrącona należność
spowodowana zwłoką we wpłacie podatku
przez inkasenta, o której mowa w ust. 4.
9. Inkasent nie może powierzyć wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały innej osobie.
10. W przypadku kradzieży pieniędzy i dokumentów inkasent jest zobowiązany natychmiast
powiadomić Komendę Powiatową Policji w
Kazimierzy Wielkiej (tel. 041 352 17 17, 997)
oraz Burmistrza Miasta i Gminy.
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UCHWAŁA NR LVIII/413/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami) art.15 i art.19 pkt.1 lit. „a” ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: 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 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992), 2) dyrektywy 1999)62)WE z dnia 17 czerwca
1999 roku w sprawie pobierania opłat za 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 – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Nr. 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami)
uchwala się co następuje:
§ 1.1. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na targowiskach w
gminie Kazimierza Wielka.
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:
1) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych:
a) z samochodu osobowego z przyczepą i
bez przyczepy, z samochodu dostawczego o ładowności do 1 tony - 13,00 zł
b) z samochodu ciężarowego - 23,00 zł
c) z samochodu ciężarowego z przyczepą 41,00 zł
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2) przy sprzedaży płodów rolnych z wozu konnego, ciągnika rolniczego z wózkiem lub
przyczepą - 9,00 zł
3) przy sprzedaży z wózka ręcznego, skrzyni,
stolika - 3,00 zł
4) przy sprzedaży małej ilości jagód, grzybów,
sera, masła, jaj, kwiatów - 2,00 zł
5) przy sprzedaży mięsa i wędlin - 38,00 zł
6) przy sprzedaży artykułów spożywczych innych niż wymienione w pkt 4-5 - 23,00 zł
7) przy sprzedaży mebli - 31,00 zł
8) przy sprzedaży sadzonek krzewów, roślin
doniczkowych, warzyw i kwiatów - 13,00 zł
9) przy sprzedaży konfekcji odzieżowej, obuwniczej i innych artykułów przemysłowych 23,00 zł.

§ 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami).

3. Jezeli osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonuje jednoczesnie sprzedaży
towarów, na które ustalone są w § 1 ust. 2
uchwały różne stawki opłaty targowej, to wymierza się jedną stawkę najwyższą.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR LVIII/414/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), art. 18 a ust. 1 oraz art.19 pkt.1 lit. „f”
i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr. 95, poz.613, z późniejszymi
zmianami) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Kazimierza Wielka opłatę od posiadania psów.
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92)106)EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999)62)WE z dnia 17 czerwca 1999 roku
w sprawie pobierania opłat za 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 – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów przez osobę fizyczną w wysokości 20,00 zł od jednego psa.
§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania
psów:
1) właścicieli szczeniąt w wieku nie przekraczającym trzeciego miesiąca życia tj. do czasu
ich odchowu,
2) właścicieli psów, które zostały przyjęte ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy
czym fakt ten należy udokumentować umową adopcyjną.
§ 4. Określa się zasady płatności opłaty od
posiadania psów:
1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku
jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 25323 –

Poz. 3193,3194

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku i
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3) W przypadku powstania lub wygaśnięcia
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

wy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy
Wielkiej ul. T. Kościuszki 12

§ 5. Wpłaty opłaty od posiadania psów
dokonuje się bezpośrednio na rachunek banko-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
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UCHWAŁA NR LVIII/418/2010
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
N 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.)
i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy Kazimierza Wielka:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 360 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 462 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 566 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 masie całkowitej
pojazdu, rodzaju zawieszenia osi jezdnych
według poniższego zestawienia:
Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1380
1450
1520
1590
Trzy osie
1590
1670
1760
1850
1940
2040
Cztery osie i więcej
1940
2040
2140
2250
2360

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4
1450
1520
1590
1660
1670
1760
1850
1940
2030
2140
2030
2140
2250
2580
2580
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3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton 1090 zł
b) od 7 ton i poniżej 12 ton 1400 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25
31
36

18
25
31
36

12
36
40

36
40

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
36
38

28
33
36
38

12
36
38

36
38

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o
którym 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, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu według poniższego zestawienia:
Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zaweszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1640
1720
1810
1890
1930
Trzy osie i więcej
1890
1930
2000

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 10 ton 470 zł
b) od 10 ton i poniżej 12 ton 970 zł

Nie mniej niż

Poz. 3194

Inny system zawieszenia osi jezdnych
4
1720
1810
1890
2030
2070
1930
2000
2620

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według poniższego zestawienia:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
900
940
980
Dwie osie
920
960
1020
1240
1450
Trzy osie i więcej
1220
1280
1340

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:

inny system zawieszenia osi jezdnych
4
940
980
1040
960
1020
1390
1450
1810
1280
1340
1400

a) do 15 miejsc 440 zł
b) od 16 miejsc i mniej niż 30 miejsc 720 zł
c) równej lub wyższej niz 30 miejsc 1300 zł
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Magnes

3194
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UCHWAŁA NR 32/257/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 – t.j. z późn. zm./ art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 – t.j. z późn. zm./ 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 - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,11 zł od 1 m2
powierzchni
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.
3195

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,68 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,43 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,22 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Elżbieta Gumul
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UCHWAŁA NR 32/258/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 – t.j. z późn. zm./, art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
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.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niż

1
DWIE OSIE
12
13
14
15
TRZY OSIE
12
17
19
21
23
25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
27
29
31

mniej niż
2

poz. 613 – t.j. z późn. zm./ Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 558,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 694,00 zł.
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 780,00 zł.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15

1036,00
1080,00
1080,00
1112,00

1226,00
1280,00
1336,00
1396,00

17
19
21
23
25

1008,00
1060,00
1112,00
1336,00
1450,00
1782,00

1168,00
1226,00
1450,00
1672,00
1758,00
2004,00

25
27
29
31

1336,00
1560,00
1894,00
2116,00
2228,00

1582,00
1782,00
2006,00
2600,00
2600,00

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 1 114,00 zł.

4) Od ciągnika siodłowego i 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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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

Poz. 3196,3197

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

mniej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE
12
18
25
31
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
40

18
25
31

1002,00
1448,00
1782,00
1976,00

1180,00
1672,00
1894,00
2076,00

40

1894,00
2340,00

2004,00
2580,00

5) Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 558,00 zł.

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

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

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

614,00
668,00
1112,00

890,00
958,00
1336,00

28
33
38

1112,00
1168,00
1336,00
1672,00

1226,00
1336,00
1450,00
1894,00

38

1226,00
1404,00

1336,00
1508,00

4

JEDNA OŚ

DWIE OSIE
12
28
33
38
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 092,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1 336,00 zł

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Elżbieta Gumul

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
3196
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UCHWAŁA NR 32/259/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2011 rok
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
2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t.j. z późn. zm./ art.6

ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
- t.j. z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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§ 1. Obniża się cenę skupu żyta wynikającą
z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. /M.P. Nr 76,
poz.960/ a przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2011 r. z kwoty 37,64 zł
do kwoty 18,00 zł za 1dt.

Poz. 3197,3198

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Elżbieta Gumul
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UCHWAŁA NR 32/260/10
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz
ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
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 /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 – t.j. z późn. zm./, art.19 pkt.1
lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 – t.j. z późn. zm./ oraz art.47 § 4a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 - t.j. z
późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z koszyka, skrzynki - 5,00 zł
2) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych
- 14,00 zł
3) przy sprzedaży ze stoiska - 14,00 zł
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej
nie może przekroczyć 699,27 zł
1)
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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.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa.
§ 5. Inkasentem ustala się Pana Taranek
Stanisława zam. Małogoszcz.
§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.
§ 7. Zainkasowaną gotówkę inkasent będzie wpłacał w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Kielce
Oddział Małogoszcz Nr 38 84930004 0100 0600
0042 0002
§ 8. Traci moc uchwała Nr 25/198/09 z dnia
20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru,
określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Elżbieta Gumul

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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UCHWAŁA NR XLI/274/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm./
oraz art. 5 ust. 1 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./ i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011r.
/Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755/ Rada
Miejska w Osieku uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Miasta i Gminy Osiek:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,80 zł od 1m kwadratowego
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
1) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art.6 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 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 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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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m
kwadratowego powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,20 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł
od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1m
kwadratowego powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 1,00 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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XLI/275/10
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku
stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym /t.j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm./oraz Komunikatu
Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r.w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010r. /Monitor
Polski z 2010 roku Nr 76 poz. 960/. Rada Miejska
w Osieku uchwala co następuje:

mowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Wiesław Kopeć

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010 r. z ceny 37,64 zł
za 1 kwintal do ceny 34,00 zł za 1 kwintal, przyj3200
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UCHWAŁA NR LXII/804/2010
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
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 (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 i 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 i
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i
146 i Nr 106 poz. 675) oraz art.5 i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.
1)

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

613 i Nr 96 poz. 620) Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Uchwala się następujące, roczne
stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 na
terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
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 –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.”

Dziennik Urzędowy
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,15 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem
budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie gier i zakładów
wzajemnych gdzie stawka podatku wynosi 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,80 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) od pozostałych, w tym zajętych na garaże
lub na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,75 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem
zajętych na komórki i inne pomieszczenia
gospodarcze związane z mieszkaniami
gdzie stawka podatku wynosi - 2,30 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
2. Za działalność gospodarczą, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) uważa się urządzanie i
prowadzenie działalności uregulowanej przepisami o grach i zakładach wzajemnych.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznej działalności
kulturalnej, z wyłączeniem części udostępnionych przez podatnika innym podmiotom
na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub
innej umowy o podobnym charakterze, na
prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty związane z budynkami wielolokalowymi wykorzystywane przez osoby fizyczne
3201

Poz. 3201

na tzw. ogródki przydomowe na podstawie
umów zawartych z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski;
3) nieruchomości stanowiące wyłączną własność lub będące w wyłącznym użytkowaniu
wieczystym albo stanowiące przedmiot wyłącznego samoistnego posiadania osób fizycznych nie posiadających żadnych źródeł
dochodów, utrzymujących się wyłącznie ze
świadczeń pomocy społecznej;
4) nieruchomości lub ich części oraz obiekty
budowlane lub ich części:
a) będące własnością lub współwłasnością
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
b) stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
c) stanowiące przedmiot posiadania samoistnego lub współposiadania samoistnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
d) podlegające przejęciu na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:
- w drodze komunalizacji na - na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);
- na podstawie innych ustaw,
które nie znajdują się w posiadaniu
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek
nie posiadających osobowości prawnej.
2. Za publiczną działalność kulturalną, o
której mowa w ust. 1 pkt 1 uważa się działalność
kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury w
rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Mirosław Zgadzajski
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UCHWAŁA NR LXII/805/2010
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku
rolnego w 2011 roku
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 (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i 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 i
Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i
Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i
146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. 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 i
Nr 237 z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r.
Nr 96, poz. 620) – Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta stanowiącą
podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2011 roku obniża się z kwoty 37,64 złotych
do kwoty 30,00 złotych za jeden kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
oraz zostaje podana do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Mirosław Zgadzajski
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UCHWAŁA NR LXII/806/2010
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
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 (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806, z
2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r.
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r.
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r.
Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z
2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675),
art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 i Nr 96, poz. 620) Rada Miasta uchwala,
co następuje:
1)

Powołana ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za 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 –
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. Określa się wysokość rocznych stawek
na 2011 rok podatku od środków transportowych, zwanego w dalszej części uchwały „podatkiem”.

Dopuszczalna masa
całkowita
a)
b)
c)

powyżej 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i
poniżej 12 ton

Poz. 3203

§ 2.1. Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wynoszą:

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub
posiadających dokument poświadczający, że pojazd
spełnia warunki czystości spalin EURO
549 zł

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych
w katalizatory i nie spełniających normy
czystości spalin EURO
671 zł

770 zł

942 zł

992 zł

1211 zł

2. Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton wynoszą:
Liczba osi
jezdnych
Dwie osie
Trzy osie
Cztery osie
i więcej

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
1346 zł
1468 zł
1223 zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1958 zł
2204 zł
1712 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton wynoszą :
Liczba osi jezdnych
Dwie lub trzy osie
Cztery osie i dla DMC niższej niż 29 ton
więcej
dla DMC równej lub
wyższej niż 29 ton

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
1958 zł
2448 zł
2204 zł
2692 zł
2857 zł

3. Roczne stawki podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zespołu poDopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
a)
do 9 ton włącznie
b)
powyżej 9 ton i
poniżej 12 ton

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub
posiadających dokument poświadczający, że pojazd
spełnia warunki czystości spalin EURO
1211 zł
1430 zł

4. Roczne stawki podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o doLiczba osi jezdnych
Dwie
osie

jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności
od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów wynoszą:

dla DMC zespołu pojazdów niższej
niż 31 ton
dla DMC zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 31 ton
Trzy osie i więcej

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych
w katalizatory i nie spełniających normy
czystości spalin EURO
1481 zł
1712 zł

puszczalnej masie całkowitej (DMC) zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie wynoszą:

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
1958 zł
2081 zł
2209 zł
1712 zł

2060 zł
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b) wyższej niż 36 ton wynoszą:
Liczba osi jezdnych
Dwie osie
Trzy osie i
więcej

dla DMC zespołu pojazdów niższej niż 40 ton
dla DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
2204 zł
2448 zł
2325 zł
2704 zł
2857 zł

5. Roczna stawka podatku od przyczep i
naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą (DMC
zespołu pojazdów) od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, wynosi 489 zł.

Liczba osi jezdnych
Jedna oś
Dwie osie
Trzy osie i więcej

6. Roczne stawki podatku od przyczep i
naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą (DMC
zespołu pojazdów) równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie wynoszą:

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
858 zł
1223 zł
1101 zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1101 zł
1589 zł
1468 zł

b) wyższej niż 36 ton wynoszą :
Liczba osi jezdnych
Jedna oś
Dwie
dla DMC zespołu pojazdów niższej
osie
niż 38 ton
dla DMC zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 38 ton
Trzy osie i więcej

Stawki podatkowe
Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inne systemy zawieszenia
zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
1589 zł
1958 zł
1589 zł
1958 zł
2035 zł
1346 zł

1712 zł

7. Roczne stawki podatku od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia wynoszą:
Liczba miejsc do
siedzenia
a)
b)

mniejsza niż 30
miejsc
równa lub wyższa niż 30 miejsc

Stawki dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub
posiadających dokument poświadczający, że pojazd
spełnia warunki czystości spalin EURO
867 zł

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych
w katalizatory i nie spełniających normy
czystości spalin EURO
1213 zł

1096 zł

1533 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i opublikowanie w prasie lokalnej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
mgr Mirosław Zgadzajski
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UCHWAŁA NR LIV/98/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
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) i 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 późniejszymi zmianami)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Miasta Skarżyska-Kamiennej:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,65 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 – 0,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,50 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
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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 – 3.60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,01 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków wolnostojących wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, dla których stawka
podatku od nieruchomości wynosi – 2,00 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.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/93/2009
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 25336 –

Poz. 3205

3205
3205

UCHWAŁA NR LIV/99/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
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) i art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada
Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie miasta Skarżysko-Kamienna:
1) Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
618,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
950,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1236,00 zł.
2) Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podakach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia osi
jezdnych według poniższego zestawienia:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
Inny system zawieszenia
zawieszeniem uznanym za równoważne
osi jezdnych
3
4
Dwie osie
1350
1360
1350
1360
1350
1360
1600
1610
Trzy osie
1255
1260
1850
1860
1850
1860
1850
1860
1850
1860
1850
1860
Cztery osie i więcej
1660
1680
1660
1680
2400
2450
2450
2500
2450
2500

3) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów (art.8 pkt 3): od
3,5 tony i poniżej 12 ton 1250,00 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, rodzaju zawieszenia osi jezdnych według
poniższych stawek:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
1260
1500
1750
1800
Trzy osie i więcej
1800
2200

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 działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8 pkt 5): 800,00 zł.
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach loLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
1360
1700
1800
1960
1900
2580

kalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzonych przez
podatników podatku rolnego, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według poniższych stawek:

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważene
3
Jedna oś
550
700
720
Dwie osie
1200
1250
1300
1650
Trzy osie i więcej
1200
1300

7) Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
ilości miejsc do siedzenia: mniejszej niż
30 miejsc - 1300,00 zł. / równej lub wyższej
niż 30 miejsc - 1450,00 zł.
§ 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2004r. i nowszych
oraz posiadających dokumenty potwierdzające
spełnienie przez pojazd odpowiednich wymagań
w zakresie ograniczenia emisji spalin do środowiska określa się w wysokości:
1) Dla środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł.

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
570
730
750
1300
1350
1400
1700
1350
1400

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1100,00 zł.
2) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całowitej zespołu pojazdów art. 8 pkt 3: od
3,5 tony i poniżej 12 ton - 1100,00 zł.
3) Od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia: mniejszej
niż 30 miejsc - 1150,00 zł. / równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1300,00 zł.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/90/2009
Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na
2010r.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżysko-Kamienna.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Przewodniczący Rady Miasta:
Bogusław Ciok
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UCHWAŁA NR L/252/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymairu 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
1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/188/2009
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76, poz. 960 z 2010r.) z
kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 26,80 zł za 1q.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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UCHWAŁA NR L/253/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.).; art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tekst jednolity: (Dz. U. z 2006. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
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),

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 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.); uchwala się, co następuje:
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. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/196/2005
Rady Gminy w Bałtowie z dnia 15 grudnia 2005
roku w sprawie określenia wzorów informacji i
deklaracji podatkowych.

§ 3. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Cichocki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr L/253/2010
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/229/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 80,
poz. 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 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675/ i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96 poz. 620/
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Czarnocin w wysokości:
1. od gruntów
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0, 66 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4.15 zł od 1 ha powierzchni
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2
powierzchni;
2. od budynków lub ich części
1) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków miesz3208

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,24 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3. od budowli:
wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę – 1,30 % a od pozostałych – 2%
- ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
ma zastosowanie na rok podatkowy 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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UCHWAŁA NR XLII/230/2010
RADY GMINY W CZARNOCINIE
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
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
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poź. zm.)oraz art. 10
ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.
Z 2010 r. Nr 95, poz.613 i Nr 96 poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się roczne 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 opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 254,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 405,00 zł
c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton - 672,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o
których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 719 zł
4. od ciągnika siodłowego lub 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 , rodzaju zawieszenia jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 719 zł,
6. od przyczepy lub naczepy 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,
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7. od autobusu ,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 - 963 zł b) równej lub
wyższej niż 30 miejsc - 1.928 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych autobus o numerze rejestracyjnym TKA H 135 typu „GIMBUS” stanowiący
własność Gminy służący do przewozu uczniów
do szkół podstawowych i gimnazjum w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.17 ust.3 i 3a (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz.2572 z poźn. zm. )
§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 z
późn. zm. )
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
ma zastosowanie na rok podatkowy 2011 .
Przewodniczący Rady Gminy:
Lechosław Nawrot
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/230/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/230/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/230/2010
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 12 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXI/20/2010
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 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.

Dziennik Urzędowy
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675) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ,
zmiana z 2010 r. Dz. U. Nr 96 poz. 620) Rada
Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,62 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej.
3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.

§ 1. Ustala się wysokość stawki rocznej
podatku od nieruchomości na 2011 rok
1) Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,55 zł od 1 m 2 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 - 0,15 zł od 1 m 2
powierzchni ,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,37 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,10 zł od
1 m 2 powierzchni użytkowej .
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,11 zł od
1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,57 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) Grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony zdrowia, kultury,
kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej,
wychowania, bezpieczeństwa publicznego,
ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem
przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
2) Grunty, budynki i budowle w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
3) Strychy i piwnice budynków mieszkalnych o
wysokości od 1,40 m do 2,20 m, jeżeli powierzchnie te nie są wykorzystywane na cele
mieszkalne lub działalności gospodarczej.
4) Budynki inne niż mieszkalne użytkowane
rolniczo.
5) Budynki nie związane z działalnością rolniczą
lub leśną służące do składowania opału lub
płodów rolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek
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UCHWAŁA NR XXXI/21/2010
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na
terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z
2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 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.
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675) oraz art. 8 , 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613,
zmiana z 2010 r. Dz. U. Nr 96 poz. 620) Rada
Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 457 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 808 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1045 zł ,
2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub
wyższej niż 12 ton :
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton - 1475 zł ,
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej
niż 26 ton - 1854 zł ,
c) równej lub wyższej niż 26 ton - 2858 zł.
3) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton :
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 690 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 923 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1280 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie - 2209 zł,
b) powyżej 36 ton - 2858 zł.
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 działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 332 zł.
6) Od przyczep i naczep, 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:
a) do 36 ton włącznie - 1521 zł,
b) powyżej 36 ton - 2001 zł.
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 381 zł,
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 691 zł,
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1580 zł.

Poz. 3211

§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3,
5, 7, wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki
podatku zwiększa się i określa w wysokości:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 503 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 889 zł,
c) powyżej 9 ton - 1150 zł.
2) 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:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 759 zł,
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 1016 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1408 zł.
3) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 366 zł.
4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 420 zł,
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 761 zł,
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1738 zł.
§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,
3, 7 wyposażonych w urządzenia służące ochronie środowiska , stawki podatku zmniejsza się i
określa w wysokościach :
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 411 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 727 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 940 zł.
2) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 621 zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 831 zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1152 zł.
3) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 343 zł ,
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc - 622 zł,
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc - 1422 zł.
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§ 4. Zwalnia się od podatku środki transportowe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych będących w posiadaniu Gminy Kluczewsko, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2,
4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3211,3212

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
3211

3212
3212

UCHWAŁA NR XXXI/22/2010
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.
1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005
roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006
roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007
roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z
2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230,
Nr 106 poz. 675) oraz art. 15, art. 16, art. 19 pkt 1
ppkt a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r.
Dz. U. Nr 95 poz. 613, zmiana z 2010 r. Dz. U.
Nr 96 poz. 620) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 2. Opłata targowa pobierana będzie bezpośrednio od osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w miejscu handlu przez inkasentów w osobie sołtysa
określonego sołectwa oraz Szczepanik Alicję
pracownika Urzędu Gminy.

§ 1. Ustala się wysokość jednorazowych
stawek dziennych opłaty targowej obowiązujących na terenie gminy Kluczewsko w następujących wysokościach:
1) Przy sprzedaży straganowej - 23,00 zł
2) Przy sprzedaży płodów roślinnych - 23,50 zł
3) Przy sprzedaży zwierząt inwentarskich - 41,00 zł

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

3212

§ 3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa wynosić będzie 50 % zebranych kwot, z wyjątkiem
pracownika Urzędu Gminy, który poboru dokonywać będzie w ramach obowiązków służbowych.
§ 4. Oprócz zwolnienia ustawowego zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zwierząt inwentarskich i płodów roślinnych z własnych
gospodarstw rolnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Wanda Popczyk-Fiecek

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 25364 –

Poz. 3213,3214

3213
3213

UCHWAŁA NR XLI/244/10
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w spawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na 2011 r na obszarze Gminy Łoniów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 oraz art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136 poz.969 z późn. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010r w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r
(M.P. Nr 76 poz.960) Rada Gminy Łoniów
uchwala co następuje:

§ 1. Obniża cenę 1 dt. żyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
rok 2011 z kwoty 37,64 zł do kwoty 30,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Kubicki

3213
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UCHWAŁA NR XLVI/374/10
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 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 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825,
Nr 245 poz. 1775; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008
r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620)
Rada Gminy w Pawłowie uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komuni3214

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19.10.2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2010r. (Mon. Pol. Nr 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł
za 1q do kwoty 19,52 zł za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w
§ 3, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
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UCHWAŁA NR XLVI/375/10
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
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
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225
poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r.
Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 216, poz. 1592)
Rada Gminy w Pawłowie 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 – 0,33 zł od m2 powierzchni.
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
3,51 zł od 1 ha powierzchni.
c) Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego – 0,05 zł od m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,27 zł od m2 powierzchni.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 8,96 zł
od m2 powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,18 zł od
m2 powierzchni użytkowej.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1,13 zł od m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,00 zł od m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 ust.3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne będące w posiadaniu
osób fizycznych o powierzchni nie przekraczającej 300m2, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2) pozostałe budynki wolno stojące w tym komórki, garaże, szopy itd., z wyjątkiem na
prowadzenie działalności gospodarczej.
3) grunty budynki i budowle oraz ich części
służące do prowadzenia działalności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków,
konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżącego utrzymania dróg oraz konserwacji oświetlenia ulicznego za wyjątkiem
gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą.
4) budynki i grunty zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem gruntów i budynków zajętych pod działalność gospodarczą.
5) grunty i budynki oraz ich części zajęte na
podstawie umowy najmu dzierżawy, użyczenia lub innego rodzaju umowy na potrzeby
usług medycznych za wyjątkiem gruntów i
budynków zajętych pod działalność gospodarczą.
6) budynki i grunty stanowiące własność gminy
lub pozostające w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem:
a) budynków i ich części oraz gruntów będących w posiadaniu osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
b) gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
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7) budynki i grunty zajęte na cele ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przez
organy państwowe do tego powołane za wyjątkiem gruntów i budynków zajętych pod
działalność gospodarczą.

Poz. 3215,3216

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
3215
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UCHWAŁA NR XLVI/376/10
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10
ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje
§ 1. Uchwala stawki podatku od środków
transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 300,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 400,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 600,00 zł
2) od samochodów ciężarowych dwuosiowych
bez względu na rodzaj zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton –
250,00 zł
b) nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton –
398,00 zł
c) nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton –
560,00 zł
d) nie mniej niż 15 ton i powyżej – 1.266,00 zł
3) od samochodów ciężarowych trzyosiowych
bez względu na rodzaj zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton –
350,00 zł
b) nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton –
513,00 zł

c) nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton –
700,00 zł
d) nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony –
1.026,00 zł
e) nie mniej niż 23 tony i powyżej – 1.594,00 zł
4) od samochodów ciężarowych czteroosiowych i więcej:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton
bez względu na rodzaj zawieszenia –
675,00 zł
b) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton
bez względu na rodzaj zawieszenia 1.100,00 zł
c) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton
bez względu na rodzaj zawieszenia –
1.672,00 zł
d) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
nie mniej niż 29 ton i powyżej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne – 2.200,00 zł
e) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
nie mniej niż 29 ton i powyżej z innymi
niż określone w pkt d systemami zawieszenia osi jezdnych– 2.480,00 zł
5) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż
3,5 tony a mniej niż 12 ton - 600 zł.
6) Od ciągników siodłowych i balastowych
dwuosiowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą:
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a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 ton a mniej niż
18 ton bez względu na rodzaj zawieszenia
– 350,00 zł.
b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 18 ton a mniej niż
25 ton bez względu na rodzaj zawieszenia
– 700,00 zł.
c) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 25 ton a mniej niż
31 ton bez względu na rodzaj zawieszenia
– 930,00 zł.
d) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 31 ton do 36 ton
włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym równoważne – 1600,00 zł.
e) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 31 ton do 36 ton
włącznie z innymi niż określone w pkt. d
systemami zawieszenia osi jezdnych –
1.960,00 zł.
f) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 36 ton z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym równoważne – 1.830,00 zł.
g) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów powyżej 36 ton z innymi niż
określone w pkt. d systemami zawieszenia osi jezdnych – 2.289,00 zł.
7) Od ciągników siodłowych i balastowych
trzyosiowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 ton a mniej niż
40 ton bez względu na rodzaj zawieszenia
– 1.743,00 zł.
b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym równoważne –
2.360,00 zł.
c) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z
innymi niż określone w pkt b systemami
zawieszenia osi jezdnych – 2.577,00 zł.
8) Od ciągników siodłowych i balastowych czteroosiowych i więcej przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 ton a mniej niż
40 ton bez względu na rodzaj zawieszenia
– 1.743,00 zł.
b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z
zawieszeniem pneumatycznym lub za-
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wieszeniem uznanym równoważne –
2.360,00 zł.
c) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 40 ton i powyżej z
innymi niż określone w pkt b systemami
zawieszenia osi jezdnych – 2.577,00 zł.
9) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł
10) Od jednoosiowych przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą bez względu
na rodzaj zawieszenia:
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton –
250,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton –
400,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton i powyżej – 568,00 zł
11) Od dwuosiowych przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą bez względu
na rodzaj zawieszenia:
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton –
500,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony –
860,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton –
1.306,00 zł
d) nie mniej niż 38 ton i powyżej– 1.720,00 zł
12) Od trzyosiowych i więcej przyczep i naczep z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają masę całkowitą bez
względu na rodzaj zawieszenia:
a) nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton –
956,00 zł
b) nie mniej niż 38 ton i powyżej– 1.295,00 zł
13) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
a) do 15 miejsc włącznie - 500,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie - 600,00 zł
c) powyżej 30 miejsc - 900,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wykorzystywane do działalności komunalnej
stanowiące własności gminy lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych
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2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane w związku z ochrona przeciwpożarową przez jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w
§ 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
Genowefa Dyk
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UCHWAŁA NR XXXVI/65/10
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dzienna stawka opłaty targowej z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 na terenie gminy
Pierzchnica wynosi:
1) za stoisko do 3 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 10 zł,
2) za stoisko do 6 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 15 zł,
3) za stoisko do 9 metrów bieżących zajmowanej szerokości - 20 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej przy
sprzedaży w ruchomych punktach gastronomicznych prowadzona z samochodu osobowego, straganu lub stołu wynosi 35 zł.
3. Dzienna stawka opłaty targowej przy
sprzedaży w ruchomych punktach gastronomicznych, prowadzona z innych samochodów,
przyczep i naczep wynosi 110zł.
3217

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. Pobór należności określonych w § 1
zarządza się w formie inkasa.
§ 4.1. Inkaso opłaty targowej powierza się
dla Wiesławy Strąk zam. Pierzchnica.
2. Za inkaso należności określa się prowizję w wysokości 30% pobranych kwot.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Nr II/62/06 Rady
Gminy Pierzchnica z dnia 3 grudnia 2006r. w
sprawie stawek opłaty targowej.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady:
Artur Kułagowski
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UCHWAŁA NR XXXIII/174/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie : ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy 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 1990r. o
samorządzie gminnym /t.j. 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 i 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 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/
oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym/ Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412 i 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/, Rada
Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się średnią cenę żyta w kwocie
36,00 zł za kwintal, przyjmowaną jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 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.
Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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UCHWAŁA NR XXXIII/175/2010
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na
obszarze gminy 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
1990r. o samorządzie gminnym /t.j. 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 i
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/ 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
2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i 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:
§ 1. Ustala się średnią cenę drewna w
kwocie 154,65 zł za 1 m sześcienny przyjmowaną
jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na
obszarze gminy na 2011 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie:
Krzysztof Błaut
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UCHWAŁA NR 208/XXIX/10
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40
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 późniejszymi zmianami) i art. 10 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 z późniejszymi zmianami) uchwala się
co następuje:
§ 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
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 600 zł
c) powyżej 9,0 tony i 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 12 ton i wyższej w zależności od rodzaju zawieszenia i liczby osi jezdnych
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
a) dwuosiowe - 1.500 zł
b) trzyosiowe - 1.500 zł
c) czteroosiowe i więcej - 1.700 zł
2) inny system zawieszenia osi jezdnych
a) dwuosiowe - 1.500 zł
b) trzyosiowe - 1.700 zł
c) czteroosiowe i więcej - 2.550 zł
3. od ciągników siodłowych lub balastowych, o
których mowa w art.8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.300 zł
4. od ciągników siodłowych lub balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą
1) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie w zależności od systemu zawieszenia i liczby osi jezdnych
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
- dwuosiowe - 1.550 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.400 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwuosiowe - 1.980 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.800 zł
2) powyżej 36 ton w zależności od systemu
zawieszania i liczby osi jezdnych
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
- dwuosiowe - 1.550 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.850 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwuosiowe - 1.990 zł
- trzyosiowe i więcej - 2.700 zł
5. od przyczep lub 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 - 300 zł
6. od przyczep lub naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
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Lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton
włącznie w zależności od systemu zawieszenia i liczby osi jezdnych
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
- jednoosiowe - 400 zł
- dwuosiowe - 900 zł
- trzyosiowe i więcej - 700 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- jednoosiowe - 600 zł
- dwuosiowe - 1.320 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.000 zł
2) powyżej 36 ton w zależności od systemu
zawieszenia i liczby osi jezdnych
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
- jednoosiowe - 400 zł
- dwuosiowe - 1.300 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.200 zł
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b) z innym systemem zawieszenia
- jednoosiowe - 700 zł
- dwuosiowe - 1.800 zł
- trzyosiowe i więcej - 1.400 zł
7. od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc siedzących
a) mniej niż 30 miejsc siedzących - 600 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących - 1.200 zł
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 156/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych .
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Smyków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Wiesław Cłapak
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UCHWAŁA NR 209/XXIX/10
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
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 późn. zm.) 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 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Smyków:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,48 zł. od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
2,00 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -11,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego – 3,80 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.

Poz. 3221,3222,3223

§ 2. Traci moc uchwała Nr 155/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009
roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Wiesław Cłapak
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UCHWAŁA NR XXXVII/210/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego 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 roku Nr 142 poz.1591 z późn.
zm.)oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr. 136
poz. 969 z późn. zm.) Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 (
M.P. Nr.76, poz. 960) Rada Gminy Wilczyce
uchwala co następuje:

na obszarze Gminy Wilczyce na 2011r. w wysokości 34.10 zł za 1 kwintal.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego

Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia
2011 roku.
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UCHWAŁA NR XXXVII/211/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn.

zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
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nych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
(M.P. Nr 55 , poz. 755 ) Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

3) za sprzedaż ze stoisk od 1 m 2 zajmowanej
powierzchni - 2,00 zł

§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od każdego handlującego w wysokości:
1) za sprzedaż z ręki, kosza - 4,00 zł ,
2) za sprzedaż z samochodu, furmanki - 7,00 zł ,

§ 3.1. Wynagrodzenie dla inkasenta ustala
się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa przez sołtysa wsi Wilczyce Pana
Rafała Zioło zam. Wilczyce 130, 27-612 Wilczyce.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie raz
na kwartał, w terminie 14 dni od dnia dokonania
przez inkasenta wpłat zainkasowanej opłaty targowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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 – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. 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 Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR XXXVII/212/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości 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 ),
art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r.
Nr. 95 poz.613 ) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010r, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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 – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz.755) Rada
Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się wysokość stawek w podatku od nieruchomości w 2011 roku na terenie
Gminy Wilczyce:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2
powierzchni,
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18.00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5.00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych- 3.84zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6.00zł 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)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Poz. 3224,3225

za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody
stanowiące własność Gminy Wilczyce,
nieruchomości lub ich części bezpośrednio
związane z procesem poboru wody,
grunty, budynki i budowle związane ze składowaniem odpadów komunalnych,
budynki lub ich części oraz grunty wykorzystane na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.
budynki wykorzystywane do celów opieki
społecznej
grunty, budynki wykorzystywane do celów
kultury i sportu.
grunty i budynki stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 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.

§ 2.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części, oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie
Gminy Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/,
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106EWG 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 – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

poz. 613 z późn. zm/, Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (MP. Nr 55 poz. 755) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w
2011 r. (MP. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki podatku
od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Wilczyce w 2011 roku.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
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a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400 zł.,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700 zł.,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 900 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 i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych poniżej:

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 200 zł.;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia według stawek określonych poniżej:
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5) od przyczepy i naczepy, o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300 zł.;
6) od przyczepy i naczepy , o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-

Poz. 3225

kalnych, 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 w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów według stawek
określonych poniżej:
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7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 950 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
3225

Poz. 3225

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Sałata
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UCHWAŁA NR XLII/259/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 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)
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)
Rada Gminy Wodzisław uchwala co następuje:

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 – 15,20 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,50 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,25 od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 2,50 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.

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy WODZISŁAW:
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,55 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 – 0,20 zł od 1 m²
powierzchni;
2. od budynków lub ich części

§ 2. Z dniem wejście w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr XIX/117/08 Rady
Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2008 r.
sprawie stawek w podatku od nieruchomości na
rok 2009.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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UCHWAŁA NR XLII/260/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 25379 –

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) i
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 Wodzisław:
a) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630 zł.;
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.;
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.000 zł.;
b) 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;
c) 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:
- 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 630 zł.;
- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.;
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 970 zł.;
d) od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
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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;
e) 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) 720 zł.;
f) 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;
g) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o
ilości miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc – 1.070 zł.;
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.950 zł;
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/201/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 listopada 2009 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r
Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/260/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 9 listopada 2010 r.
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Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/260/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/260/10
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 9 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/261/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie 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 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) i art. 19 pkt 1
lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 ) oraz art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86 poz. 733,
Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz.470,
Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.
1635; z 2007r. Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769,
Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz.1671; z 2008r.
Nr 118, poz. 745) uchwala się co następuje:
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§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej
nie może przekroczyć 699,27 zł.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 6. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2) Pobór opłaty targowej powierza się:
- w przypadku placu targowego przy ul.
Kościelnej w Wodzisławiu – Zakładowi
Usług Komunalnych w Wodzisławiu,
- w przypadku placu targowego na bazie
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mieronicach (Łanach) – Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
Wodzisławiu.
3) Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 90 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4) Inkasenci pobierający opłatę targową odprowadzają ją, najpóźniej w dniu następnym
po jej pobraniu na rachunek Gminy Wodzisław.

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Wodzisławiu:
1. określa wysokość stawek opłaty targowej;
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 określa się
dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na
terenie Gminy Wodzisław.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi
przy sprzedaży z:
- wozu konnego - 5,00 zł.
- ciągnika z przyczepą lub rozrzutnikiem oraz samochodu o ładowności do 1,5 tony - 10,00 zł.
- samochodu o ładowności od 1,5 do 5 ton 15,00 zł.
- samochodu o ładowności powyżej 5 ton 25,00 zł.
- przy sprzedaży z 1 m2 zajmowanej powierzchni placu - 4,00 zł.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/118/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie opłaty targowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży
właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.

Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras
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UCHWAŁA NR XLII/264/10
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu 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 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307
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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 Wodzisław uchwala co następuje:

z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz. 960) z kwoty
37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Przewodniczący Rady Gminy Wodzisław:
mgr Iwona Pietras

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://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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