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UCHWAŁA NR 463/LXXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,15 zł od 1 ha 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.
3424

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 – 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,20 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,60 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,45 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. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320

– 26696 –

Poz. 3425

3425
3425

UCHWAŁA NR 464/LXXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie wysokoņci stawek opłaty targowej, zasad poboru, okreņlenia inkasentów
i wysokoņci wynagrodzenia
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591; z 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), art.15 i 19 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) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz.727,
Nr 86, poz.733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.1590,
Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,
Nr 112, poz.769, Nr 120, poz. 818, Nr 225,
poz.1671; z 2008 r. Nr 118, poz.745, Nr 141,
poz.888, Nr 180, poz.1109, Nr 209, poz.1316,1318
i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.362,
Nr 57, poz.466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz.1323, Nr 180, poz.1109, Nr 213, poz.1652,
Nr 216, poz.1676; z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 57,
poz.355, Nr 127, poz.858) zarządza się co następuje:
§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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1) przy sprzedaży ze stołu, straganu,
a) do 2,50 m długości - 20,00 zł.
b) do 5,00 m długości - 35,00 zł.
c) od 5,00 m i więcej - 100,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego,
wózka ręcznego ,z kosza i ręki, - 7,00 zł
3) przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep, - 20,00 zł
4) przy sprzedaży z innych miejsc z wyłączeniem
budynków lub części budynków - 30,00 zł
§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży
właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 3.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza
się Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5.1. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty targowej w wysokości 30% pobranych
i terminowo odprowadzanych kwot.
2. Inkasent pobierający opłatę targową
odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie
do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek Gminy Chęciny.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 346/LV/09 Rady
Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej,
zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320

– 26697 –

Poz. 3426

3426
3426

UCHWAŁA NR 465/LXXIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych oraz zwolnień
od tego podatku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40
ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
656,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –
1.056,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1.206,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których
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 zawiesze-

3)

4)

5)

6)

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 r.), 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 Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej- wydanie specjalne.

7)

nia według stawek określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 ton do 5,5 ton włącznie – 1.356,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –
1.456,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1.506,00 zł.
od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 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
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.106,00 zł.
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.406,00 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –
1.806,00 zł.
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§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych:
1. środki transportowe służące ochronie przeciwpożarowej, z wyjątkiem określonych w
art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

Poz. 3426

2. autobusy służące wyłącznie do dowozu dzieci do szkół, będące własnością gminy oraz w
posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krystyna Foksa
Załącznik nr 1
do uchwały nr 465/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 465/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 465/LXXIV/10
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 8 listopada 2010 r.

3426
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UCHWAŁA NR LVIII/478/2010
RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ņredniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Opatów
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 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, Nr 106, poz. 675)
Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w
Opatowie.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
i rozplakatowanie na terenie miasta Opatowa
i sołectw.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku rolnego począwszy
od roku podatkowego 2011.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Opatów 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 kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 34,10 zł
za 1q.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie:
Dariusz Bińczak

3427
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UCHWAŁA NR LIII/436/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania:
utrzymanie bieżącej działalnoņci Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację
projektu związanego z promocją twórczoņci artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”
realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 10
i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 5 i art 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej „Porówna-
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nia” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
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wie pomiędzy Gminą Sandomierz a Powiatem
Sandomierskim. Do zawarcia umowy upowaznia
się Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w
paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji
celowej ze środków budżetu na 2010 rok, w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy złotych).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków określone zostaną w umo3428
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UCHWAŁA NR LIII/437/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co
następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 37 593,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 37 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł
- RAZEM 89 593,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 37 593,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 17 000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92110 § 2710 o kwotę 35 000,00 zł
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 32 000,00 zł
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 400,00 zł
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 250,00 zł
- Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 15 000,00 zł
3429

-

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 22 488,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 5 000,00 zł
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł
RAZEM 190 731,00 zł

§ 3. Zwiększa się przychody w budżecie
miasta:
- § 957 – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
101 138,00 zł
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR LIII/438/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) Rada Miasta Sandomierza ustala
co następuję:

Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 29.000,00 zł
Łącznie: 208.240,15 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 55.544,74 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 20.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 8.650,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 20.690,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 15.600,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 53.095,41 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 21.460,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80146 § 4220 o kwotę 29.000,00 zł
Łącznie 259.040,15 zł

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 23.700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 13.020,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 7.600,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 1.480,00 zł
Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 5.000,00 zł
Łącznie: 50.800,00 zł
§ 2. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 23.500,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 160,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 48.184,74 zł
Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.700,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 40.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 600,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0920 o kwotę 150,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0960 o kwotę 57.745,41 zł
Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 200,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

3430
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UCHWAŁA NR LIII/439/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co
następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
- Dz. 700 rozdz. 70095 § 0970 o kwotę 463 879,00 zł
- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 1 200 886,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 19 966,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 560 693,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 23 207,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 3 249,00 zł
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Dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 933 479,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 1 905 963,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92195 § 0970 o kwotę 22 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 137 600,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 0970 o kwotę 22 309,00 zł
RAZEM 5 293 231,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 o kwotę 463 879,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 o kwotę 19 966,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 659 756,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 560 693,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 23 207,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 3 249,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 541 130,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 933 479,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 1 905 963,00 zł

-

Poz. 3431,3432

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 22 000,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 137 600,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 22 309,00 zł
RAZEM 5 293 231,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

3431
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UCHWAŁA NR LIII/440/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/389/2010 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2010 rok, zmienia się § 3 pkt 1, 2, który otrzymuje brzmienie:
1) Deficyt budżetu miasta w wysokości
26 628 270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - wpływów
ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę w kwocie
26 527 132,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 101 138,00 zł

2) Przychody
budżetu
w
wysokości
29 258 565,00 zł, rozchody w wysokości
2 630 295,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
§ 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/389/2010 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/440/2010
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/442/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:

-

Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę
60 000,00 zł
RAZEM 60 000,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę
60 000,00 zł
- RAZEM 60 000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
3433
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UCHWAŁA NR LIII/443/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co
następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
- Dz. 600 rozdz. 60078 § 2030 o kwotę 6 985 000,00 zł
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 100 000,00 zł
- RAZEM 7 085 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
3434

-

Dz. 600 rozdz. 60078 § 4270 o kwotę 6 985 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł
RAZEM 7 085 000,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak
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UCHWAŁA NR LIII/444/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) Rada Miasta Sandomierza uchwala co
następuje:

-

Dz. 754 rozdz. 75478 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90078 § 4300 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 100 000,00 zł
Dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 50 000,00 zł
RAZEM 860 000,00 zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 860 000,00 zł
- RAZEM 860 000 ,00 zł

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

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 60 000,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 20 000,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

3435

3436
3436

UCHWAŁA NR LIII/446/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie zmiany w budżece Miasta na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z póź. zm.)

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie
miasta:
w Dziale 926 Rozdz. 92605 § 4270 o kwotę 425 000,00 zł

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie
miasta:
w Dziale 926 Rozdz. 92605 § 0960 o kwotę
425 000,00 zł

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta:
Tadeusz Frańczak

3436
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UCHWAŁA NR LII/429/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 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 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 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 nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sędziszów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,75 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 - 0,15 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem gruntów pozostałych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2 ust. 1
ustawy o podatku rolnym, jednak stano1)

Niniejsza 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 z 17.12.1992r), 2) dyrektywy
1999/62/WE z 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 członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

wiących uprzednio część takiego gospodarstwa o ile nie były przedmiotem obrotu prawnego po utracie przez nie charakteru części gospodarstwa rolnego – 0,06 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,42 od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,57 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,37 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,81 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, przy czym w odniesieniu do takich budynków usytuowanych na gruntach nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2, ust.1
ustawy o podatku rolnym, jednak stanowiących uprzednio część takiego gospodarstwa o ile nie były przedmiotem obrotu prawnego po utracie przez nie charakteru części gospodarstwa rolnego – 2,63 zł
od 1m2 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 z zastrzeżeniem pkt. 4.
4) od budowli stanowiących sieci: ciepłownicze,
wodociągowe i kanalizacyjne będące nowymi budowlami w rozumieniu przepisów art. 6
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez okres 5 lat stawka 1% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
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§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej
w Sędziszowie Nr XXXVII/339/2009 z dnia
30 listopada 2009 r sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara

3437

3438
3438

UCHWAŁA NR LII/430/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci rocznych stawek podatku od ņrodków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002
roku 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;
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 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 10
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) uchwala się co następuje:

2)

3)

4)
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którycm 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 –
632,00 zł

5)

1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r), 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 20.07.1999r.) Dane dotyczące
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkowstwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne”.

6)

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 806,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 1 062,00 zł
od samochodu ciężarowego o którym mowa
w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
od ciągnika siodłowego i balastowego,
o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 1 428,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton – 1 428,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 428,00 zł
od ciągnika siodłowego i 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, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 058,00 zł
od przyczep lub naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
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podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 792,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1 756,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/341/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku, oraz uchwała
Nr XXXVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Sędziszo-

Poz. 3438

wie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/341/2009 z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych i
zwolnień w tym podatku
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara

Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/430/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/430/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/430/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 10 listopada 2010 r.

3438

3439
3439

UCHWAŁA NR LII/431/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz.1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 106, poz. 675)) oraz art. 19 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
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nych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

Poz. 3439,3440

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.

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Sędziszowie
1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawek opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.1. Wpłaty opłaty od posiadania psów
można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego w
Sędziszowie.
2. Pobór opłaty od posiadania psów może
odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są przewodniczący zarządów osiedli
oraz sołtysi wsi.

§ 2. Wprowadza się na terenie gminy Sędziszów opłatę od posiadania psów.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty
powinny być przez inkasenta przekazane do
Urzędu Miejskiego do 15 dnia miesiąca następnego.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 37,00 zł od jednego psa.
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty
w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty od posiadania psów w wysokości 20 %
od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

1)

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVII/342/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Niniejsza 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 17.12.1992r), 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 członkowstwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

§ 10. 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 Miejskiej:
Adam Mysiara

3439

3440
3440

UCHWAŁA NR LII/432/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/343/2009 z dnia 30 listopada 2009r w sprawie okreņlenia
wysokoņci opłaty targowej, zasad poboru i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podst. art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.
z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
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poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806,
z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r,
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r,
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r, Nr 17
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r, Nr 48 poz.327,
Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r, Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r, Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675)
i art.15, art.19 pkt.1 lit „a” i pkt.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach
lokalnych 1 ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010roku
Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620) uchwala się co
następuje:

Poz. 3440,3441

rozliczenia się z pobranej opłaty targowej
na podstawie wydanych kwitów o odpowiednich nominałach i okazanych dowodach wpłat do kasy”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 1. W uchwale własnej nr XXXVII/343/2009
z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i
wysokości wynagrodzenia za inkaso dokonuje
się zmian:
1) w § 3 pkt.2 wprowadza się dodatkowych inkasentów - P. Małgorzata Matyja, P. Alicja
Konieczna i P. Aneta Konieczna oraz ustala
się wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto/1 godz. pracy dla każdego inkasenta.
2) w § 5 dodaje się pkt. 3 o treści:
„3. Inkasenci dokonują wpłat pobranej opłaty
targowej do kasy Urzędu Miejskiego w
Sędziszowie, w każdy poniedziałek po tygodniu, którego opłata dotyczy. Jednocześnie w tym dniu inkasenci dokonują

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIX/417/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIV/237/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia powzięcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara

3440

3441
3441

UCHWAŁA NR LII/433/2010
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci opłaty targowej, zasad poboru i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso
Na podst.art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zm.
z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806,
z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327,
Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz.1241, z 2010r Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.240, Nr 106 poz. 675)
i art.15, art.19 pkt.1 lit „a” i pkt.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach

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

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich.
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WL z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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§ 1.1. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na targowisku.

Poz. 3441

sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków.
§ 2.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:

2. Targowiskiem są wszelkie miejsca na
których prowadzony jest handel z wyjątkiem
1)
2)
3)
4)
5)
6)

za sprzedaż z samochodu osobowego
za sprzedaż z samochodu dostawczego do 1 tony
za sprzedaż z samochodu ciężarowego i samochodu dostawczego pow. 1 tony
za sprzedaż z ręki, wózka ręcznego, kosza, skrzynki tj. stanowiska do 1 mb.
za sprzedaż z obwoźnych punktów małej gastronomii
za sprzedaż ze stanowiska podstawowego (za wyjątkiem ziemiopłodów, owoców
i warzyw)
7) za sprzedaż ze stanowiska podstawowego ziemiopłodów, warzyw i owoców
8) za sprzedaż mebli

2. Stanowiskiem podstawowym jest stanowisko o szerokości handlowej 3 mb.
3. Za każde dodatkowe stanowisko naliczane są opłaty jak w punkcie pierwszym.
4. Za dodatkowe stanowisko uważa się
zajęcie powierzchni o szerokości handlowej
od 0-3 mb.( poza stanowiskiem podstawowym)
5. Wysokość dziennej opłaty targowej nie
może przekroczyć 699,27 zł.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez:
1. Inkasentów stałych: P. Anna Obwiosło
i P. Renata Stachurka oraz ustala się im wynagrodzenie wg umów o pracę -kategoria zaszeregowania VI - robotnik gospodarczy.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy inkasenta stałego tj. spowodowanej zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym, okolicznościowym lub bezpłatnym i in. wprowadza się dodatkowych
inkasentów
- Panią Małgorzatę Matyja
- Panią Alicję Konieczną
- Panią Anetę Konieczną
oraz ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto/1 godz. pracy dla każdego
inkasenta.
§ 1.
§ 4.1. Opłata targowa podlega uiszczeniu
do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty
3441

w soboty
w pozostałe dni tygodnia
15,00zł
7,50zł
19,00zł
9,50zł
25,00zł
12,50zł
5,00zł
2,50zł
10,00zł
5,00zł
14,00zł
7,00zł
11,00zł
30,00zł

5,50zł
15,00zł

2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż na
targowisku.
3. Inkasenci dokonują wpłat pobranej opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie , w każdy poniedziałek po tygodniu, którego opłata dotyczy. Jednocześnie w tym dniu
inkasenci dokonują rozliczenia się z pobranej
opłaty targowej na podstawie wydanych kwitów
o odpowiednich nominałach i okazanych dowodach wpłat do kasy.
§ 5. Ustala się pierwszą sobotę w roku jako
dzień bez opłat targowych za prowadzony handel na targowisku.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/343/2009
z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XL/251/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek w podatku od nieruchomoņci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust.1 z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Fałków:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,73 zł od 1m2 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 - 0,09 zł od 1m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,10 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 świad3442

czeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego– 4,05 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 Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci
moc uchwała Nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, uchwała Nr XXIX/197/2009 Rady Gminy
w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/2009 Rady
Gminy w Fałkowie w sprawie określenia stawek
w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na
stronie internetowej BIP.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku, jednak nie wczesniej niż po
upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR XL/252/2010
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych
na terenie Gminy Fałków w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
w związku z art. 10 ust 1 i 2, art. 12b Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, 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
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

i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 540 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 750 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 950 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych):

Stawka podatku (w złotych)
Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
920
930
1050
1120
Trzy osie
1050
1390
1440
1500
1620
1700
Cztery osie i więcej
1560
1620
1700
1780
2620

3. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów (art. 8 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1330 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 1450 zł

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
930
1050
1120
1390
1130
1440
1500
1560
1700
1760
1620
1700
1780
2620
2750

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 (art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
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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

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1300
1440
1630
1970
Trzy osie
1630
1860
Cztery osie i więcej
2020
2660

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 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) - 1120 zł
Liczba 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
1440
1630
1970
2070
1970
2720
2120
2760

6. od przyczep lub 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 (art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
Stawka podatku
(w złotych)

Oņ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Jedna oņ
1120
1180
1250
Dwie osie
1250
1310
1440
1560
Trzy osie i więcej
1440
1560

7. od autobusów (art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia - 1300 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia - 1640 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci
moc Uchwała Nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy
w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień od

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1180
1250
1310
1310
1440
1560
1820
1560
1630

tego podatku na terenie gminy Fałków oraz
Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian
w Uchwale Nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 17.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień od tego podatku na
terenie Gminy Fałków w 2010 roku.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na
stronie internetowej BIP.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-

Poz. 3443,3444

dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

3443

3444
3444

UCHWAŁA NR LXVI/367/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.); art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55,
poz. 755), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni:
- 0,44 zł.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od
1 ha powierzchni:
- 4,15 zł.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
1

Niniejsza 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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pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni:
- 0,29 zł.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,67 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2
powierzchni użytkowej
- 11,50 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej
- 9,82 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej
- 4,27 zł.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,76 zł.
3. od budowli – 2% ich wartości.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/288/09 Rady
Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2010 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
Zdzisław Zwoliński
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UCHWAŁA NR LXVI/368/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.); art. 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.); art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95) oraz Komunikatu 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

rolnego z kwoty 37,64 zł do 36,00 zł za 1q. Kwota
ta stanowić będzie podstawę obliczenia podatku
rolnego na 2011 rok przyjmując równowartość
pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego
dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 5q żyta
z 1 ha fizycznego dla gruntów nie stanowiących
gospodarstwa rolnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
Zdzisław Zwoliński

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku
3445
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UCHWAŁA NR LXVI/369/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych 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 późn. zm.); art. 10 ust. 1, 2 i 3 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U.
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.”

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.): art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17
poz. 95); Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. z dnia 25 października
Nr 75 poz.950) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 roku Nr 55 poz.755) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) Od samochodów ciężarowych:
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Dopuszczalna Masa Całkowita
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszDopuszczalna Masa Całkowita
i liczba osi
A
B

- od 12 ton włącznie do poniżej 15 ton
- od 15 ton włącznie

C
D
E

- od 12 ton włącznie do poniżej 19 ton
- od 19 ton włącznie do poniżej 23 ton
- od 23 ton włącznie

F
G

- od 12 ton do poniżej 29 ton
- od 29 ton włącznie

Stawka w zł
- 470,00 zł
- 716,00 zł
- 851,00 zł

czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia

Zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne
Dwie Osie
- 1.214,00 zł
- 1.433,00 zł
Trzy Osie
- 1.318,00 zł
- 1.433,00 zł
- 1.652,00 zł
Cztery osie i więcej
- 1.538,00 zł
- 1.924,00 zł

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

Inne systemy zawieszenia
- 1.538,00 zł
- 1.757,00 zł
- 1.652,00 zł
- 1.757,00 zł
- 1.977,00 zł
- 1.873,00 zł
- 2.623,00 zł

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

- Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton

4) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-

A
B
C
D
E

szej niż 12 ton, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia

- Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów
- Zwieszenie pneumatyczne
i liczba osi
lub równoważne
- Dwie osie
- od 12 ton włącznie do poniżej 18 ton
-1.214,00 zł
- od 18 ton włącznie do poniżej 31 ton
-1.433,00 zł
- od 31 ton włącznie
-1.757,00 zł
Trzy osie i więcej
- od 12 ton włącznie do poniżej 40 ton
-1.652,00 zł
- od 40 ton włącznie
-1.977,00 zł

5) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
- Dopuszczalna Masa Całkowita

-1.538,00 zł
-1.757,00 zł
-2.027,00 zł
-1.892,00 zł
-2.623,00 zł

- Stawka w zł
-524,00 zł

6) Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posia-

A - od 12ton włącznie do poniżej 18 ton
B - od 18 ton włącznie do poniżej 25 ton
C - od 25 ton

- Inne systemy zwieszenia

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton

- od 7 ton do poniżej 12 ton

- Dopuszczalna Masa Całkowita
i liczba osi

- 825,00 zł

dają dopuszczalna masę całkowitą równa lub
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

- Zawieszenie pneumatyczne
lub równoważne
Jedna oņ
- 660,00 zł
- 774,00 zł
- 879,00 zł

- nne systemy zawieszenia
- 774,00 zł
- 879,00 zł
- 995,00 zł
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Dwie Osie
D - od 12 ton włącznie do poniżej 33 ton
E - od 33 ton włącznie do 38 ton
F - od 38 ton włącznie

- 995,00 zł
- 1.099,00 zł
- 1.318,00 zł

- 1.214,00 zł
- 1.433,00 zł
- 2.027,00 zł

- 1.214,00 zł
- 1.652,00 zł

- 1.604,00 zł
- 2.027,00 zł

Trzy osie i więcej
G - od 12 ton włącznie do poniżej 38 ton
H - od 38 ton

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Liczba miejsc
A
B
C

Stawka w zł

mniejsza niż 15 miejsc
od 15 miejsc do poniżej 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

- 562,00 zł
- 879,00 zł
- 1.594,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Łagów Nr LI/290/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień od tego podatku.

Przewodniczący Rady Gminy Łagów:
Zdzisław Zwoliński
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UCHWAŁA NR LIII/415/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
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; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) i art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) - Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Masłów:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0, 73 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,26 zł od 1m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,94 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
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e) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: budynków letniskowych na działkach rekreacyjnych dla których stawka wynosi 7,06 zł
od 1m² 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. 3447,3448

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i opublikowanie w prasie
lokalnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR LIII/416/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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 947, 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 stycznie 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednoliLiczba 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

ty: Dz. u. z 2010 r. nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620) - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Masłów:
1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony włącznie - 550 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 780 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.000 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:
Stawka podatku /w złotych/

Oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaźne
3
Dwie osie
1330
1330
1700
1700
Trzy osie
1650
1650
1700
2150
2150
2150

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1330
1330
1700
1700
1650
1650
1700
2150
2150
2150

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320

12
25
27
29
31

25
27
29
31

– 26723 –
Cztery osie i więcej
2100
2290
2330
2440
2490

3) od ciągników siodłowych i balastowych,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1,100 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa
/w tonach/
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

12
40

40

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

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:

Os jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
2 osie
1650
1780
1990
2100
3 osie
2100
2650
4 osie i więcej
2100
2650

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

2100
2290
2550
2750
-

Stawka podatku /w złotych/

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 - 1.000 zł.

Nie mniej niż

Poz. 3448

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1650
1780
1990
2100
2100
2750
2100
2750

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:
Stawka podatku /w złotych/

Oņ jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zaiweszeniem
uznanym za równoważne
3
1 oņ
1000
1000
1100
2 osie
1100
1240
1650
1780
3 osie i więcej
1230
1700

7) od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.060 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.650 zł.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych, środki transportowe wykorzy-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1000
1000
1100
1100
1240
1650
2050
1230
1780

stywane wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy
oraz jednostek organizacyjnych gminy i stanowiące własność, z wyjątkiem środków transportowych wymienionych w art. 8 pkt 2; 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i opublikowanie w prasie lokalnej.

Poz. 3448,3449

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

3448

3449
3449

UCHWAŁA NR LIII/417/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;
z 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; z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) i art. 19
pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 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,
Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318,
poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.
362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz.
1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355,
Nr 127, poz. 858) – Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie gminy Masłów w
wysokości 22,00 zł.
3449

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3.1. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa, powierza się sołtysom Gminy Masłów.
2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta,
o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot.
3. Inkasent pobierający opłatę targową
odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie
do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na
rachunek Gminy Masłów.
4. Opłata może być uiszczona przez osobę
dokonującą sprzedaży, w kasie Urzędu Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2011.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR LIII/420/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie
wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leņnego i od nieruchomoņci zmienionej
Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, ze zm.), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.), art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) – Rada
Gminy Masłów uchwala co następuje:

ny wysokości wynagrodzenia za inkaso od sumy
zainkasowanych podatków w sołectwach Dąbrowa i Masłów Pierwszy, które wynosić będzie:
- Dąbrowa 8,0%
- Masłów Pierwszy 7,5%
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. W § 2 Uchwały Rady Gminy Masłów
Nr XXVIII/241/2004 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu
poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007
z dnia 20 marca 2007 roku, wprowadza się zmia-

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XXXV/298/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z póź. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240), pisma MF znak:
ST5/4822/13g/BKU/10, pisma Starostwa Powiatowego znak: RO.II.0718-207/10, pisma ŚUW
znak: FN.I.3011-059/10, pisma UM znak: BSI.III0300/1411/10, Rada Gminy Miedziana Góra
uchwala co następuje:

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach
gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach
gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r”
do uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-2012” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
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dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach
stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały

tychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do
uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując
dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik „Wydatki
bieżące na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”, załącznik stanowi załącznik nr 4a do niniejszej uchwały.
§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 4a „Wydatki majątkowe i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do
uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując
dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach
stanowi załącznik nr 4b do niniejszej uchwały.
§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010r” do
uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując
dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r” do uchwały nr XXXI/254/10
Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia
2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany,
załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 10. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2010 rok” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując do-

§ 12. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z
dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 13. Wprowadza się zmiany w § 3 uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 stycznia 2010 roku, który otrzymuje
brzmienie:
1. 1) kredytów w kwocie - 8 414 704 zł, 2) pożyczek w kwocie - 3 797 077 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie - 438 884 zł,
2) Przychody budżetu w wysokości 14 235 961 zł,
rozchody w wysokości 1 585 296 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 5.
§ 14. Przewidziana niniejszą uchwałą
zmiana w załączniku nr 3 poz. 19 jest związana
z obowiązkiem zabezpieczenia środków finansowych przez Gminę na realizację zadania
pt. „Rozbudowa Ośrodka Sporów Masowych
w Ćmińsku, z zaciągniętego kredytu w kwocie
10 000 000 zł Gmina przeznacza na finansowanie
w/w inwestycji kwotę 1 800 000zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 4a
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 4b
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXV/298/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 16 września 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/323/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z póź. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Miedziana
Góra uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach
gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku
nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010r ”
do uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po
zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2010r.” do uchwały nr XXXI/254/10 Rady Gminy
Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010 roku,
zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po
zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z
dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” do uchwały
nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 stycznia 2010 roku, zachowując dotychczasowe zmiany, załącznik po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/323/10
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/327/2010
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
ze zmianami ), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) oraz
Uchwały Nr XXVIII/231/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie
ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom
i placom, Rada Gminy Miedziana Góra uchwala,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę:
1) ulica Bugajska - publicznej drodze wojewódzkiej nr 748 (Kostomłoty – Ruda Strawczyńska ) , od skrzyżowania z ulicą Kielecką
do granicy miejscowości i którą tworzy działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu
Kostomłoty Drugie numerem 16/2;
2) ulica Ekologiczna drodze gminnej, od skrzyżowania z ulicą Górną do terenów oczyszczalni ścieków i którą tworzą działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Kostomłoty
Drugie numerami: 15, 160/1, 161/1, 162/3 i 163/1;
3) ulica Górna drodze gminnej, od skrzyżowania z ulicą Bugajską do skrzyżowania z ulicą
Laskową i którą tworzą działki oznaczone w
ewidencji gruntów obrębu Kostomłoty Drugie numerami: 27/3, 27/15, 27/52, 27/55,
27/57, 27/59, 27/60, i 27/61;
4) ulica Laskowa - publicznej drodze powiatowej nr 0288T, od skrzyżowania z ulicą Kielec-

ką do granicy miejscowości i którą tworzy
działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kostomłoty Drugie numerem 558;
5) ulica Panoramiczna drodze gminnej, od
skrzyżowania z ulicą Starowiejską do kamieniołomu „Mogiłki i którą tworzą działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Kostomłoty Drugie numerami: 1261/1 i 1261/2;
6) ulica Starowiejska - publicznej drodze powiatowej nr 0288T, od granicy miejscowości,
z Kostomłotami Pierwszymi do skrzyżowania
z ulicą Kielecką i którą tworzy działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kostomłoty Drugie numerem 834/1;
7) ulica Stolarska drodze gminnej, od skrzyżowania z ulicą Górną do granicy miejscowości
i którą tworzą działki oznaczone w ewidencji
gruntów obrębu Kostomłoty Drugie numerami: 27/13, 137/1 i 151/4.
W załączeniu fragment mapy topograficznej
w skali 1:10000
§ 2. Wykonanie uchwały powierza 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:
Jan Szustak
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UCHWAŁA NR XXXVI/331/10
RADY GMINY MIEDZIANA GÓRA
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/225/2001 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 29 listopada
2001 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miedziana Góra – pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,
art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz.43 z póź. zm.), art. 14 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620 z póź.
zm) uchwala się, co następuje:

a) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
b) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz,
d) zieleni gminnej i zadrzewień,
e) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych”.
3. § 3, skreśla się.”

§ 1. W uchwale Nr XXIV/225/2001 Rady
Gminy w Miedzianej Górze z dnia 19 listopada
2001 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miedziana Góra - pod nazwą
Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej
Górze wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1, w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie:
1) Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Miedziana Góra pod nazwą: „Zakład
Gospodarki Komunalnej, z siedzibą w
Miedzianej Górze”, z dniem 01 grudnia
2001 roku.
2) Od dnia 01 stycznia 2011r. jednostka organizacyjna stanowi samorządowy zakład
budżetowy.
2. § 2, w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działalności
Zakładu będą sfery:

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie
ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni, od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Szustak
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UCHWAŁA NR 245/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320

– 26753 –

Poz. 3455,3456

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620)
Rada Gminy uchwala co następuje:

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 roku z kwoty 37,64 zł
za 1 q do kwoty 34,00 zł za 1 q.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komuni-

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik

§ 2. Traci moc uchwała Nr 188/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego 2011.
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UCHWAŁA NR 246/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia ņredniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania
podatku leņnego na obszarze gminy Oleņnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r.
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r.
Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala co następuje:

nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku z kwoty
154,65 zł za 1 m3 drewna do kwoty 154,00 zł za
1 m3 drewna i przyjmuje się ją jako podstawę do
naliczania podatku leśnego na 2011 rok.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży
drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku ogłoszoną w Komu-

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicz-

§ 2. Podatek leśny za rok podatkowy
wynosi:
a) od 1 ha powierzchni lasu wynikającej z ewidencji gruntów i budynków wynosi równowartość pieniężną
0,220 m3
b) dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków
narodowych stawka podatku leśnego ulega
obniżeniu o 50 %.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 189/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedażny
1 m3 drewna do obliczenia podatku leśnego.
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nej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i rozplakatowanie w miejscach
publicznych.
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Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego
2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik

3456

3457
3457

UCHWAŁA NR 247/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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 uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Oleśnica:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 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.

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 - 0,10 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej; a) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,50 od 1 m² powierzchni
użytkowej;
d) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,80 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
e) od budowli - 2 % ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 190/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2010 rok
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma

Poz. 3457,3458

zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR NR 248/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci 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 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. 7 ust. 3 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 uchwala co następuje:
§ 1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność
(współwłasność) gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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b) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;
c) budynki lub ich części wykorzystywane na
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277 z późn. zm.) wraz gruntami związanymi
z tymi budynkami;
d) budynki lub ich części wykorzystywane na
potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z
tymi budynkami;
e) grunty wspólnoty wsi.
2) Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr 191/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia roku podatkowego 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320
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UCHWAŁA NR 249/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od ņrodków transportowych 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 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. 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) Rada Gminy uchwala następujące stawki
podatku od środków transportowych:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Oleśnica:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowite
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
390,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 710,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 770,00 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia we1)

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)

4)

5)

6)

7)

dług stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton stawka podatku wynosi 990,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) - 880,00 zł.;
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;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 880,00 zł.;
b)) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 990,00 zł;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr 192/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
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 i ma zastosowanie od 1 stycznia roku podatkowego 2011.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 249/XLVII/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 8 listopada 2010 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 249/XLVII/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 8 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 249/XLVII/10
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 8 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR 250/XLVII/10
RADY GMINY OLEŅNICA
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomoņci, rolnego i leņnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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)
w związku z art. 6b 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 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r.

Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych 1) (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 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.
1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.
620) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.
1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz.
721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225,
poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.
888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209,
poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.
362, Nr 57, poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652,
Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57,
poz. 355, Nr 127, poz. 858) :

Poz. 3460,3461

§ 3. Na inkasentów wyznacza się Sołtysów
wsi gminy Oleśnica.
§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki
powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami
prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.
§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Oleśnica podatków
z sołectw:
a) Oleśnica, Borzymów, Wojnów, Podlesie,
Sufczyce, Strzelce, Kępie, Pieczonogi w wysokości 10 %
b) Brody, Bydłowa, Wólka Oleśnicka w wysokości 25 %.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała Nr193/XXXVII/09
Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009 roku
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagradzania.

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Oleśnica:
a) zarządza pobór podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa;
b) określa inkasentów ww. podatków;
c) określa termin płatności dla inkasentów;
d) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla
inkasentów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2011.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Oleśnica pobór podatku rolnego, podatku leśnego i
podatku od nieruchomości od osób fizycznych w
drodze inkasa.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Krzysztof Ratusznik
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UCHWAŁA NR 183/2010
RADY GMINY ZAGNAŃSK
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zagnańsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.), w związku z art. 16 ust. 1, 3 oraz 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia
27 sierpnia 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:
§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić likwidację zakładu budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku” zwanego dalej „zakładem budżetowym”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 320

– 26760 –

2. Termin rozpoczęcia likwidacji wyznacza
się na dzień wejścia w życie niniejszej Uchwały.
3. Termin zakończenia likwidacji wyznacza
się na dzień 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Mienie znajdujące się w dyspozycji likwidowanego zakładu budżetowego oraz
jego należności i zobowiązania przejmuje gmina
Zagnańsk.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zagnańsk do:
1) wyboru likwidatora zakładu budżetowego,
2) określenia likwidatorowi, o którym mowa
w pkt. 1, na podstawie odrębnej umowy,
zakresu czynności, które będzie miał obowiązek wykonać w związku z przeprowadzaną likwidacją.

Poz. 3461

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc
Uchwała Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania
zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług
Komunalnych w Zagnańsku” oraz uchwała
Nr 149/2010 Rady Gminy w Zagnańsku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 27/2009
Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r.
dotyczącej powołania zakładu budżetowego
pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Justyna Ślewa
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://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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