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UCHWAŁA NR LXVI/433/10
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, oraz
w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kunowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych, zwanego w dalszej części uchwały „podatkiem”.
a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wynoszą:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 655 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 917 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.177 zł
b/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wynoszą:
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2) Stawki podatku od ciągników siodłowych i
balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą
a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie 1.439 zł
b/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.667 zł

Poz. 3747

c/ Stawki podatku od ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton:
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3) Stawki podatku od przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-

go, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 7 ton do 9 ton włącznie wynoszą 357 zł
b/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton wynoszą
476 zł
c/ równej lub wyższej niż 12 ton:

4) Stawki podatku od autobusów, w zależności
od liczby miejsc do siedzenia wynoszą:
a) mniejsza niż 30 miejsc 915 zł
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc 2.094 zł

Nr LIV/313/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Uchwale Nr LIII/307/09 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/307/09 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych oraz Uchwała

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Kowalski
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UCHWAŁA NR 4/II/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art.7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), art. 6b
ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.
1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z
2007r Nr 109, poz. 747 oraz z 2008r Nr 116
poz.730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009r. Nr 56,
poz. 458 ) oraz art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 i Nr 216 poz. 1826; z 2005r Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484; z
2006r, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz.1825; z
2008r. Nr 116, poz. 730 oraz z 2009r. Nr 56 poz.
458) uchwala się, co następuje;
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Suchedniów w
wysokości określonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) związane statutowo z uprawianiem sportu i
rekreacji, działalnością kulturalną oraz wypożyczaniem książek.

§ 3.1. Zarządza się pobór w drodze inkasa
podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
płaconych przez osoby fizyczne.
2. Inkasentami podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego są w poszczególnych sołectwach sołtysi.
3. Wynagrodzenie za inkaso określa się w
wysokości 10% pobranych należności podatkowych.
4. Pozostali podatnicy dokonują wpłat w
kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy UM i G Suchedniów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy Suchedniów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 54/X/2009 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października
2009r w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, poboru podatków w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r. .
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Bugała
Załącznik do uchwały Nr 4 /II /2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 grudnia 2010r.

Stawki podatku od nieruchomości
I.

Stawki podatku od nieruchomości od 1m2
powierzchni użytkowej wynoszą rocznie:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części
- 0,58 zł ,
2. budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,32 zł,
3. od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,94 zł,
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4. od budynków lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł,
5. od pozostałych budynków lub ich części,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) – garaże 4,84 zł,
b) – szopy, komórki, stodoły, obory 3,43 zł,
c) – pozostałe 4,70 zł
6. 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. 3748,3749

II. Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie:
1. od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,55 zł od 1m2
2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,15 zł od 1 hektara,
3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł
od 1 m2
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Bugała
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UCHWAŁA NR 5/II/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru
tych opłat oraz określenia inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.
18a i art. 19 pkt 1 lit. a ) i lit. f) oraz pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawkę dzienną opłaty targowej w wysokości :
- za sprzedaż z wozu konnego - 9 zł,
- za sprzedaż z samochodu osobowego, osobowego z przyczepą, ciężarowego lub przyczep - 9 zł,
- za sprzedaż z samochodu ciężarowego z
przyczepą lub samochodu dostawczego z
przyczepą - 11 zł,
- za sprzedaż z zajmowanej powierzchni od
1 m2 - 4 zł, nie więcej jednak niż 699,27 zł
dziennie.
§ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się panów: Jana Kaczora i Roberta Bielę –
pracowników UM i G w Suchedniowie.
§ 3. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne w wysokości 20 zł
rocznie od jednego psa.
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§ 4.1. Opłata od posiadania psa wnoszona
jest bez wezwania do kasy Urzędu lub na rachunek bankowy UM i G w Suchedniowie w BS Suchedniów w terminie do 31 marca każdego roku
podatkowego.
2. Jeżeli obowiązek opłaty powstał w ciągu
roku kalendarzowego, opłata winna nastąpić w
ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 56/X/2009 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października
2009r w sprawie określenia wysokości stawek
opłaty targowej, opłaty od posiadania psów,
określenia poboru tych opłat oraz wyznaczenia
inkasentów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i
Gminy w Suchedniowie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Bugała

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346

– 28579 –

Poz. 3750

3750
3750

UCHWAŁA NR 6/II/2010
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.
613 ze zm.) uchwala się, co następuje;

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
5. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 976,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.712,00 zł

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suchedniów w następujących wysokościach:
1. Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie960,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.382,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton – w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.440,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton – w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 900,00 zł ,
b) równej lub wyższej niż 12 ton – w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy przyczep i
naczep związanych wyłącznie z działalnością

§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu
Gminy Suchedniów w dwóch ratach w terminie
do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy Suchedniów.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych w
uchwale mają zastosowanie postanowienia powołanej na wstępie ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr 55/X/2009 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października
2009r w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Eugeniusz Bugała
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr 6/II/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr 6/II/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr 6/II/2010
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 10 grudnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR I/8/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/249/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia
wysokosci stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po. 1271; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.

1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1317; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420; z 2009r. Nr 157 poz. 1241; z
2010r. Nr 28 poz. 142; z 2010r. nr 28 poz. 146;
2010r. Nr 106 poz. 675) w związku z art. 10 ust. 1
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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:
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w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych otrzymuje brzmienie: Zwalnia się z podatku od środków transportowych; (z wyjątkiem środków transportowych
określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
1. Autobusy szkolne przeznaczone wyłącznie do
przewozu dzieci do szkół i gimnazjów,
2. Środki transportowe przeznaczone wyłącznie
na cele ochrony przeciwpożarowej.

§ 1. § 2 uchwały Nr XLIX/249/2010 z dnia
29 października 2010r. Rady Gminy w Bałtowie
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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Smoliński
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UCHWAŁA NR I/9/2010
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwąły Nr XLIX/250/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 po.
1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1317; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009r. Nr 157
poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, z 2010r. nr 28
poz. 146, z 2010r. Nr 106 poz. 675) i art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
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.

2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620); uchwala
się co następuje:
§ 1. § 1 uchwały Nr XLIX/250/2010 z dnia
29 października 2010r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie:
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części oraz grunty związane z realizacją zadań określonych w
art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na gruntach położonych na terenie gminy Bałtów, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
c) 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 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), wraz z
gruntami związanymi z tymi budynkami,
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d) budynki wykorzystywane na potrzeby
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 175 poz. 1362 z późn. zm), wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami,
e) budynki lub ich części i budowle wraz z
gruntami wykorzystywane na potrzeby
instytucji
ochrony
przeciwpożarowej
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z
2009r. Nr 173 poz. 1380 z późn. zm.), za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i
gruntów wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobą trzecim na prowadzenie działalności,
f) budynki i budowle o charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań
z zakresu kultury fizycznej realizowanych
przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (t.j. Dz. U. Nr 127 poz. 857 z
2010r.) i wykorzystywane na baseny,
pływalnie, boiska, hale sportowe, lodowiska sztuczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu szatnie, zaplecze sani-
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tarne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej,
g) budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub
budowlami.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt a, b,
c, d, e, f, g nie obejmują budynków i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i będzie
obowiązywać od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Leszek Smoliński
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UCHWAŁA NR II/11/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
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 spra-

Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Piekoszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Piekoszów:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,35 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 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
wie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE LI 87 z
20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,20 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 5,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha powierzchni;
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2
powierzchni;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
§ 5. Z dniem wejście w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr LI/285/2009 Rady
Gminy w Piekoszowie z dnia 07.12.2009r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jan Ciszek
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UCHWAŁA NR II/12/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z
3754

2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Gminy w Piekoszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2010r. (M.P. Nr 76 poz.960) z kwoty
37,64zł za 1 q. do kwoty 35,8050 zł za 1 q.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jan Ciszek
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UCHWAŁA NR II/13/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 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 i Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz.
1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz.1568 ;
z 2004r. 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
*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

2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) Rada
Gminy w Piekoszowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Piekoszów:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton
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 187z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej - wydanie

O dopuszczalnej masie całkowitej
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Stawka w zł
650,00
810,00
1.030,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi jezdnych
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
DWIE OSIE
12
13
13
14
14
15
15
TRZY OSIE
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Mniej niż

Stawki podatku (w zł)
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym łub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

380,00
550,00
700,00
1.030,00

480,00
810,00
920,00
1.460,00

490,00
700,00
810,00
1.030,00
1.460,00
1.460,00

595,00
1.030,00
1.130,00
1.560,00
1.780,00
1.780,00

1.170,00
1.250,00
1.350,00
1.750,00
1.890,00

1.230,00
1.560,00
1.890,00
2.565,00
2.565,00
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

Poz. 3755

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

Dopuszczalna masa całkowita
a) od 3,5 ton do 9 ton włącznie
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Stawka podatku (w zł)
975,00
1.130,00

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
Nie mniej niż
DWIE OSIE
12
18
25
31
TRZY OSIE
12
40
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
40

Mniej niż

Stawki podatku (w zł)
Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym łub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

480,00
1.030,00
1.460,00
1.670,00

1.130,00
1.350,00
1.560,00
2.060,00

40

1.705,00
1.990,00

2.060,00
2.750,00

40

1.410,00
1.940,00

1.990,00
2.750,00

5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 760 zł
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów
(w tonach)
Nie mniej niż
JEDNA OŚ
12
18
25
DWIE OSIE
12
28
33
38
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Mniej niż

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

Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

270,00
330,00
550,00

270,00
480,00
700,00

28
33
38

550,00
1.030,00
1.130,00
1.410,00

600,00
1.130,00
1.460,00
1.890,00

38

1.030,00
1.290,00

1.130,00
1.460,00
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Poz. 3755,3756

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Dopuszczalna masa całkowita
a) do 15 miejsc
b) od 16 do 30 miejsc włącznie
c) powyżej 30 miejsc

Stawka podatku (w zł)
975,00
1.250,00
1.890,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr LI/284/2009 Rady
Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jan Ciszek

3755

3756
3756

UCHWAŁA NR II/14/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/191/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 03 grudnia 2008 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591z późn. zm), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia
151istopada 1984 r., o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r., o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200. poz. 1826 z poźn., zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

czeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń”,
2. załącznik nr 2 określający wzór deklaracji na
podatek od nieruchomości (D.2 pkt. 4)
otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/191/2008 Rady
Gminy w Piekoszowie z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się
następujące zmiany:
1. załącznik nr 1 określający wzór informacji w
sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego (D.2 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:
„związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świad-

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie:
Jan Ciszek
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UCHWAŁA NR VII/39/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych
oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 5, ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 ze zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Ruda Maleniecka:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 12,30 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,40 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,05 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej z wyjątkiem:
- budynków letniskowych, dla których
stawka wynosi - 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,73 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
2,65 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m²
powierzchni
3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4, ust.1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Brak treści
1. Wzór formularza do sporządzania informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych pozostawia się w brzmieniu ustalonym
w załączniku Nr 1 uchwały Rady Gminy w
Rudzie Malenieckiej Nr III/14/2002 z dnia
20 grudnia 2002r.
2. Wzór formularza do sporządzania deklaracji
na podatek od nieruchomości pozostawia się
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1
uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
Nr VIII/37/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.
§ 3. Wprowadza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa przez osoby fizyczne (sołtysów) zwanymi dalej inkasentami. Ustala
się prowizję dla (sołtysów) inkasentów wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki będące w posiadaniu gminnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie:
- opieki społecznej,
- nieruchomości świetlic wiejskich
z wyjątkiem nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/42/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009 r. z wyłączeniem § 2, pkt 1 w sprawie wzorów formularzy do sporządzania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz § 2
pkt 2 w sprawie wzorów formularzy do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/39/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.

3757

3758
3758

UCHWAŁA NR VII/40/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od
tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
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 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami ) oraz art. 6 a, ust. 11 i art. 13e ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej
uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści
1. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr III/12/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r.
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2. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących
podatnikami podatku rolnego pozostawia się
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do
uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
Nr VIII/38/2005 z dnia 14 grudnia 2005r.
§ 2. Wprowadza się pobór podatku w drodze inkasa przez osoby fizyczne (sołtysów) zwanymi dalej inkasentami. Ustala się prowizję dla
inkasentów (sołtysów) wg załącznika Nr 1 do
niniejszej uchwały.

Poz. 3758

§ 3. Zwalnia się od podatku rolnego powierzchnie gruntów będące w posiadaniu
wspólnot wsi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/45/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009 r. z wyłączeniem § 1 pkt 1 i pkt 2: w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny oraz zwolnień od
tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/40/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.

3758

3759
3759

UCHWAŁA NR VII/41/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego
podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
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 (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.
6, ust. 9 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, ze zmianami) Rada Gminy w
Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje:

§ 1. Brak treści
1. Wzór informacji o lasach dla osób fizycznych
będących podatnikami podatku leśnego pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr III/13/2002 z dnia
20 grudnia 2002r.
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2. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, będących podatnikami podatku leśnego- pozostawia się w
brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do
uchwały Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
Nr VIII/39/2005r. z dnia 14 grudnia 2005r.
§ 2. Wprowadza się pobór podatku leśnego w drodze inkasa przez osoby fizyczne (sołtysów) zwanymi dalej inkasentami. Ustala się
prowizję dla inkasentów (sołtysów) wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Poz. 3759

§ 3. Zwalnia się z podatku leśnego powierzchnie leśne będące w posiadaniu wspólnot
wsi.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/44/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009 r. za wyjątkiem § 1 pkt 1 i pkt 2 w
sprawie określania wzorów formularzy informacji na podatek leśny oraz zwolnień od podatku i
poboru podatku w drodze inkasa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346

– 28594 –

Poz. 3759,3760

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/41/2010
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 27 października 2010 r.
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UCHWAŁA NR VII/42/2010
RADY GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego
podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40,
ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.10
ust 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.

613 ze zmianami), Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda Maleniecka:
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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
680,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
925,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 165,00 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 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych i rodzaju zawieszenia pojazdu:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) dwuosiowe 1 875,00 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie
12
40

b) trzyosiowe 1 935,00 zł
c) czteroosiowe i więcej 2 205,00 zł
2) inny system zawieszenia osi jezdnych:
a) dwuosiowe 1 915,00 zł
b) trzyosiowe 2 105,00 zł
c) czteroosiowe i więcej 2 735,00 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1 675,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8, pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
rodzaju zawieszenia.

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

minej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25
31

1 525,00
1 605,00
1 645,00
1 695,00

1 645,00
1 695,00
1 755,00
2 205,00

40

1 855,00
1 955,00

1 935,00
2 645,00

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
975,00 zł.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej1285,00
12
38

Poz. 3760

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

mniej niż
2

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

3

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4

18
25

955,00
1 165,00
1 335,00

1 015,00
1 175,00
1 345,00

28
33
38

1 065,00
1 115,00
1 155,00
1 345,00

1 095,00
1 145,00
1 485,00
1 905,00

38

1 125,00
1 145,00

1 285,00
1 465,00
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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 1 305,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 905,00 zł

Poz. 3760,3761

Malenieckiej Nr VIII/62/2007 z dnia 28 grudnia
2007 r.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr VIII/43/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych,
zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek

§ 2. Podatek od środków transportowych
wpłacać należy w kasie Urzędy Gminy w Rudzie
Malenieckiej lub na rachunek Bank Spółdzielczy
O/Ruda Maleniecka Nr 8289880001-0040-04035190-0003.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

§ 3. Wzór formularza do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych
pozostawia się w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Rudzie

Przewodniczący Rady:
Piotr Pałgan
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UCHWAŁA NR III/9/2010
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
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,
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 roku
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r.
Nr.52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,
poz.142, 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 Tuczępy uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2010 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M. P. Nr 76, poz. 960) z
kwoty 37,64 zł za 1 dt. do kwoty 30,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/187/2009
Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla
obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010
rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy:
Bogdan Gozdek
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UCHWAŁA NR III/10/2010
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
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,
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 roku
Nr.180, poz.1111 Nr 223, poz.1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr.28,
poz.142, 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) w
związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z
dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku /M.P. Nr 55, poz. 755/ Rada
Gminy Tuczępy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Tuczępy:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,80 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,15 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
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.

pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m²
powierzchni;
- w tym sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako tereny
mieszkaniowe oznaczone symbolem –
B których powierzchnia nie przekracza
1 ha - 0,02 zł od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 7,06 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. Traci moc Uchwała Nr XXII/186/2009
Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości na 2010 rok.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy:
Bogdan Gozdek
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UCHWAŁA NR III/11/2010
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
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,
Nr.175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr.180 poz. 1111 Nr 223, poz.1458; z 2009 r.
Nr.52, poz. 420, Nr.157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, 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 Tuczępy uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty wykorzystane na zadania
wskazane w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z póź. zm.);
2) budynki gospodarcze lub ich części położone
na gruntach rolnych do 1 ha;
3) budynki mieszkalne lub ich części w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym
oraz położone na gruntach rolnych do 1 ha;
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.
3763

4) grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 roku (tj. Dz. U. z 2009
roku Nr 178 poz. 1380 z póź. zm.);
5) 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 jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr. 43 poz.277 z
póź. zm. ) wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami;
6) 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
póź. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi
budynkami;
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 w
pkt 1-6 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/185/2009
Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2009 roku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy:
Bogdan Gozdek
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UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1 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 roku
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,
poz.142, 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) w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010 roku w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (M.P.
Nr 75, poz.950), Rada Gminy Tuczępy uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie gminy Tuczępy w 2011 roku:
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 ton do 5,5 ton włącznie 600,00 zł

2.

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), 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.

7.

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 800,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 850,00 zł
od samochodów ciężarowych, o którym
mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
od ciągników siodłowych i balastowych, o
którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów: od
3,5 tony do poniżej 12 ton - 1100,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych, 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 masie 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 silnikowy
m posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) - 700,00 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, w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1 500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1 900,00 zł
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/188/2009
Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2009 roku.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.

Poz. 3764

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Tuczępy:
Bogdan Gozdek
Załącznik nr 1
do uchwały nr III/12/2010
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346

– 28601 –

Poz. 3764

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/12/2010
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 9 grudnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346

– 28602 –

Poz. 3764

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/12/2010
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 9 grudnia 2010 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 346
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UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2010
RADY GMINY W OKSIE
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z
późn. zm.) oraz art. 9, art. 31 i art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada
Gminy uchwala co następuje:

2) w przypadku pobrania opłaty skarbowej do
20-go dnia danego miesiąca – w terminie do
23 dnia danego miesiąca,
3) w przypadku pobrania opłaty skarbowej do
ostatniego dnia miesiąca – w terminie do
2. dnia następnego miesiąca.
3. W przypadku, gdy termin określony w
ust.1 jest dniem wolnym od pracy, przekazanie
powinno nastąpić w pierwszym dniu roboczym
przypadającym po tym terminie.

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej
w drodze inkasa.
§ 2.1. Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:
1) Bank Spółdzielczy Kielce O/Nagłowice
2) Urząd Gminy w Oksie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3.1. Inkasent jest zobowiązany do wpłacenia pobranych kwot opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Gminy w Oksie w następujących
okresach:
1) w przypadku pobrania opłaty skarbowej do
10-go dnia danego miesiąca – w terminie do
13 dnia danego miesiąca,

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Błoński
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UCHWAŁA NR 64/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LI/333/2010 Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki,
Zbigniew Rękas (sprawozdawca).
na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 w związku z
art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w
wyniku badania uchwały Nr LI/333/2010 Rady
Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października

2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości na rok 2011.
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr LI/333/2010
Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października
2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011 w części dotyczącej § 1
pkt 1, 2, 3 i 5 z powodu naruszenia art.217 Konstytucji RP i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2010 roku Nr 95, poz.613 z poźn. zm./

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346

– 28604 –

Poz. 3766

Uzasadnienie
Uchwała Nr LI/333/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości na rok
2011 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4 listopada 2010 roku i
na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych /Dz. U. z 20001 roku Nr 55, poz.
577 z późn. zm./ została objęta postępowaniem
nadzorczym.
W wyniku badania w/w uchwały stwierdzono, że
Rada Gminy Nagłowice działając na podstawie
art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2006
roku Nr 121, poz.844 z poźn. zm./ zwolniła z podatku od nieruchomości:
1/ w § 1 pkt 1 nieruchomości stanowiące własność komunalną z wyjątkiem nieruchomości
lub ich części zajętych lub wydzierżawionych
na prowadzenie działalności gospodarczej,
2/ w § 1 pkt 2 nieruchomości zajęte na zieleńce
komunalne i cmentarze,
3/ w § 1 pkt 3 budynki mieszkalne należące do
właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych oraz emerytów i rencistów pobierających świadczenia emerytalne i rentowe w
związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
4/ w § 1 pkt 5 garaże służące do przechowywania wózków inwalidzkich o napędzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych
należących do inwalidów, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo
potwierdzona jest przez lekarza.
Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić
jedynie zwolnienia przedmiotowe. Analiza w/w
zapisów uchwały prowadzi do wniosku, że Rada
Gminy Nagłowice dokonując wskazania, że:
1/ nieruchomości stanowiące własność komunalną (§ 1 pkt 1 uchwały)
2/ nieruchomości zajęte na zieleńce komunalne
(§ 1 pkt 2 uchwały)
3/ budynki należące do właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych oraz emerytów i
rencistów pobierających świadczenia emery-

talne i rentowe w związku z przekazaniem
gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (§1 pkt 3 uchwały)
4/ garaże służące do przechowywania wózków
inwalidzkich o napędzie mechanicznym i innych pojazdów samochodowych należących
do inwalidów, których przydatność posiadania ze względu na inwalidztwo potwierdzona
jest przez lekarza (§ 1 pkt 5 uchwały) wykroczyła poza zakres w/w przepisu i wprowadziła
zwolnienia o charakterze podmiotowoprzedmiotowym.
Wskazane w niniejszej uchwale zapisy naruszają
również art. 217 Konstytucji RP zgodnie z którym
kompetencję do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca.
Biorąc pod uwagę utrwaloną w tym zakresie
linię orzeczniczą wyrażoną m.in. w wyroku NSA
z dnia 14 sierpnia 2007 roku II FSK 910/06; wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008
roku III SA/Wa 441/08; wyroku WSA w Gorzowie
Wlk. z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr I SA/Go
472/10 orzeczono jak w sentencji.
Nadto stwierdzono, że w § 3 badanej uchwały
zawarto zapis że wchodzi ona w życie z dniem
1 stycznia 2010 roku pomimo, że z treści uchwały wynika, że dotyczy ona zwolnień od podatku
w 2011 roku. Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /
j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 17, poz.95/ akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od
dnia ich ogłoszenia , chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W trakcie postępowania przed kolegium przedstawiciel gminy
wyjaśnił również, że nie było intencją gminy
nadanie tej uchwale mocy wstecznej w warunkach określonych w art. 4 ust.2 w/w ustawy a
zapis dotyczący roku 2010 jest zwykłym błędem
pisarskim. W związku z powyższym kolegium
orzekło jedynie o nieważności uchwały w części
wymienionej w sentencji i uzasadnieniu.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały przysługuje w terminie 30
dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za po-
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średnictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346
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UCHWAŁA NR 65/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze
inkasa
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki,
Zbigniew Rękas (sprawozdawca).
na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 w związku z
art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w
wyniku badania uchwały nr VII/39/2010 Rady
Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości, wzorów deklaracji i

informacji podatkowych oraz zwolnień z tego
podatku i poboru podatku w drodze inkasa
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały nr VII/39/2010 Rady
Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości, wzorów deklaracji i informacji
podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa w części dotyczącej § 4
z powodu naruszenia art.217 Konstytucji RP i art. 7
ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz.613 z poźn. zm./

Uzasadnienie
Uchwała nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie
Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru
podatku w drodze inkasa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4
listopada 2010 roku i na podstawie art.11 ust.1
pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z
20001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm./ została
objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania w/w uchwały stwierdzono, że
Rada Gminy Ruda Maleniecka działając na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U.
z 2006 roku Nr 121, poz.844 z poźn. zm./ w § 4 tej
uchwały zwolniła z podatku od nieruchomości:
„grunty i budynki będące w posiadaniu gminnych samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność w zakresie:
- opieki społecznej,
- nieruchomości świetlic wiejskich
z wyjątkiem nieruchomości na prowadzenie
działalności gospodarczej”.

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić
jedynie zwolnienia przedmiotowe. Analiza w/w
zapisów uchwały prowadzi do wniosku, że Rada
Gminy Ruda Maleniecka dokonując wskazania,
że zwolnieniu podlegają „grunty i budynki będące w posiadaniu gminnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
w zakresie opieki społecznej, nieruchomości
świetlic wiejskich” wykroczyła poza zakres w/w
przepisu i wprowadziła zwolnienia o charakterze
podmiotowo-przedmiotowym.
Wskazane w niniejszej uchwale zapisy naruszają
również art. 217 Konstytucji RP zgodnie z którym
kompetencję do stanowienia kategorii podmiotów zwolnionych od podatków posiada tylko
ustawodawca.
Biorąc pod uwagę utrwaloną w tym zakresie
linię orzeczniczą wyrażoną m.in. w wyroku NSA
z dnia 14 sierpnia 2007 roku II FSK 910/06; wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008
roku III SA/Wa 441/08; wyroku WSA w Gorzowie
Wlk. z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr I SA/Go
472/10 orzeczono jak w sentencji.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 346
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Pouczenie
Od niniejszej uchwały przysługuje w terminie 30
dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za po-

średnictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 67/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/76/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2011 rok
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art.
18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr XLVIII/76/2010
Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2011 rok w części tj.
1) § 1 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do stawki podatku określonej w załączniku Nr 1 do badanej uchwały dla samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton w wysokości niższej niż
minimalne stawki podatku dla tej kategorii
opodatkowania niż wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w
2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950):
- dla samochodów ciężarowych o dwóch
osiach i masie nie mniej niż 15 ton w wysokości 1.170,00 zł,

-

dla samochodów ciężarowych o czterech
osiach i więcej i masie całkowitej nie
mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton w wysokości 2.070,00 zł
- dla samochodów ciężarowych o czterech
osiach i więcej i masie całkowitej nie
mniej niż 31 ton w wysokości 2.070,00 zł,
z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.)
2) § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały w
odniesieniu do stawki podatku od ciągnika
siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton poprzez
brak określenia stawki dla zespołu pojazdów
o masie całkowitej równej 3,5 tony
z powodu naruszenia art. 8 pkt 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.)
3) § 1 ust. 1 pkt 4 w odniesieniu do stawki podatku określonej w załączniku Nr 2 do badanej uchwały dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości
niższej niż minimalne stawki podatku dla tej
kategorii opodatkowania niż wynikające z
obwieszczenia Ministra Finansów 1) z dnia 11
października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950):
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-

dla ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 31 ton i dwóch osiach w wysokości 1.710,00 zł,
- dla ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 40 ton i trzech osiach w wysokości 2.070,00 zł,
z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )
4) § 1 ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do stawki podatku określonej w załączniku Nr 3 do badanej uchwały dla przyczep i naczep, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równa lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-

Poz. 3768

ną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości niższej niż minimalne stawki podatku
dla tej kategorii opodatkowania niż wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów 1) z
dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz.
950) dla przyczepy i naczepy, która łącznie z
pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej
niż 38 ton i dwie osie w wysokości 1.440,00 zł
z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2010 Nr 95,
poz. 613 ze zm.)
5) § 2 badanej uchwały zawierającego zwolnienia z podatku od środków transportowych z
powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) słowa:
„Urzędu Miasta i Gminy” i „oraz pojazdy Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach”.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLVIII/76/2010 Rady Miejskiej w
Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 4 listopada 2010 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn.zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje :
Rada Miejska w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 pkt 2
badanej uchwały określiła stawkę podatku dla
ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony. Powyższą
kategorię opodatkowania środków transportowych określono niezgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, która obejmuje w/w środki transportowe „od 3,5 tony i poniżej 12 ton”, co powoduje iż dla kategorii ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie opodatkowano ciągników siodłowych i
balastowych o masie zespołu pojazdów równej
3,5 tony w § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały. Stawki podatku dla pojazdów posiadających katalizator

określone w § 1 ust. 2 pkt 2 badanej uchwały, dla
ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie zostały określone także dla wymienionych środków transportowych, których
masa całkowita zespołu pojazdów jest równa
3,5 tony.
Stawki podatku dla środków transportowych
opodatkowanych na podstawie art. 8 pkt 2, art. 8
pkt 4 i art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych zawarte zostały w załącznikach do
badanej uchwały.
W załączniku nr 1 określono stawki podatku dla
samochodów ciężarowych, o których mowa w
art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych. W odniesieniu do samochodów ciężarowych o liczbie dwóch osi nie
została zachowana stawka minimalna dla samochodów o masie całkowitej nie mniej niż 15 ton,
którą określono w wysokości 1.170 zł podczas
gdy stawka minimalna dla tej kategorii pojazdów
wynikająca z obwieszczenia Ministra Finansów 1)
z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75 poz. 950) wynosi
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1.173,81 zł. Podobnie przy określaniu stawek
podatku dla samochodów ciężarowych o liczbie
osi cztery i więcej i masie całkowitej nie mniej
niż 29 ton i mniej niż 31 ton oraz o masie nie
mniej niż 31 ton w tymże załączniku do uchwały
nie zostały zachowane stawki minimalne określone w w/w obwieszczeniu dla samochodów
ciężarowych o wymienionej masie całkowitej i
ilości osi w wysokości 2.299,93 zł, gdyż stawki
podatku dla samochodów ciężarowych o wymienionej masie całkowitej określono w wysokości 2.070,00 zł.
Z kolei w odniesieniu do kategorii środków
transportowych ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, dla których stawki podatku od środków transportowych określono w załączniku Nr 2
do badanej uchwały, nie zostały zachowane minimalne stawki podatku dla środków transportowych o dwóch osiach, bez względu na rodzaj
zawieszenia o masie zespołu pojazdów nie mniej
niż 31 ton określając ją w wysokości 1.710,00 zł
podczas, gdy minimalna stawka dla zespołów
pojazdów o takiej liczbie ton i liczbie osi zgodnie
z w/w obwieszczeniem wynosi 1.816,99 zł. Nie
została zachowana także w wymienionym załączniku minimalna stawka podatku od środków
transportowych wynikająca z obwieszczenia
Ministra Finansów 1) dla ciągnika siodłowego i
balastowego o liczbie trzech osi i masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 40 ton. Stawka minimalna dla takiego środka transportowego wynosi 2.389,80 zł.
W załączniku Nr 3 do badanej uchwały określone
zostały stawki podatku od środków transportowych dla 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 na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi, bez względu na rodzaj zawieszenia. Stawka podatku dla tej kategorii pojazdów o dwóch osiach i masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 38 ton określona została
w załączniku w wysokości 1.440,00 zł. Określona
w tej wysokości stawka nie spełnia wymogu
dotyczącego stawki minimalnej wynikającego
dla takich środków transportowych z obwieszczenia Ministra Finansów 1) w sprawie stawek
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podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 20a ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku
nieuchwalenia stawek podatku od środków
transportowych, o których mowa w art. 10 ust. 1
ustawy, stosuje się stawki obowiązujące w roku
poprzedzającym rok podatkowy, z tym, że w
przypadku nieuchwalenia stawek podatku od
środków transportowych, o których mowa w art.
10 ust. 1 pkt 2,4 i 6, jeśli stawki minimalne dla
poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe
od stawek uchwalonych na rok poprzedzający
rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki
wynikające z załączników nr 1-3 ustawy.
W § 2 uchwały Rada Miejska dokonała zwolnienia z podatku od środków transportowych środki
transportowe wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby Urzędu Miasta i Gminy, ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach. Dokonując wskazania, że zwolnienie dotyczy środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby
Urzędu Miasta i Gminy Rada Miejska dokonała
zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego.
Także zwolnienie pojazdów wskazanego w
uchwale z nazwy Zakładu Usług Komunalnych
jest zwolnieniem przedmiotowo-podmiotowym.
Dokonując tego rodzaju zwolnień Rada Miejska
naruszyła art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym, uprawnienie (kompetencję) do stanowienia
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków
posiada tylko ustawodawca. Kompetencji takiej
nie posiada natomiast organ stanowiący gminy.
Na gruncie art. 217 Konstytucji RP jak również
art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić jedynie
zwolnienia przedmiotowe. Zwolnienie przedmiotowe to taka sytuacja, która dotyczy tylko
przedmiotu opodatkowania, a każdy podmiot
bez względu na jego cechy indywidualne, który
znajdzie się w określonej w zwolnieniu sytuacji,
będzie z tego zwolnienia korzystał.
Stanowisko o niedopuszczalności stanowienia
przez rady gmin zwolnień o charakterze podmiotowo – przedmiotowym zostało wyrażone w
orzeczeniach sądów administracyjnych w tym
zakresie m.in. w wyroku NSA z dnia 14.08.2007r,
II FSK 910/06, wyroku WSA w Warszawie z dnia
23.04.2008 r., III SA /Wa 441/08, wyroku WSA w
Gorzowie Wlkp. z dnia 30.06.2010 Nr I SA/Go
472/10.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło
jak w sentencji.
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Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w
terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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UCHWAŁA NR 68/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura-sprawozdawca, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w związku z art.
11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o
regionalnych
izbach
obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

postanawia
Stwierdzić nieważność § 2 pkt. 1-4 i pkt. 6 uchwały Nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków z
powodu naruszenia art. 217 Konstytucji RP i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.).

Uzasadnienie
Uchwała Nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w
Końskich z dnia 28 października 2010 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
oraz inkasa podatków doręczona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w
dniu 5 listopada 2010 r. i na podstawie art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) została objęta
postępowaniem nadzorczym.
Badając wyżej wymienioną uchwałę Kolegium RIO
w Kielcach ustaliło, że w § 2 Rada Miejska w Końskich zwolniła od podatku od nieruchomości:
- w pkt.1: nieruchomości gminnych samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury prowadzących
działalność w zakresie kultury, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu - z wyjątkiem nie-

ruchomości lub ich części wynajmowanych
przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej
- w pkt. 2: nieruchomości ochotniczych straży
pożarnych
- w pkt. 3: budynki gospodarcze będące własnością emerytów i rencistów, którzy świadczenia emerytalno – rentowe uzyskali w zamian za przekazane na rzecz skarbu Państwa
gospodarstwa rolne – z wyjątkiem zajętych
na działalność gospodarczą
- w pkt. 4: nieruchomości zajęte pod oczyszczalnie ścieków i wód deszczowych przez
jednostki organizacyjne Gminy.
- w pkt. 6: - grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne
Odnosząc się do powyższych postanowień Rady
Miejskiej w Końskich zawartych w uchwale
Nr LXIV/472/2010 Kolegium RIO w Kielcach
stwierdza co następuje.
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Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych kompetencją organu stanowiącego j.s.t. jest dokonanie
zwolnienia przedmiotowego od podatku od nieruchomości. W § 2 pkt.1-4 i 6 w/w uchwały Rada
Miejska w Końskich określiła, które podmioty
władają nieruchomościami podlegającymi zwolnieniu podatkowemu. Tym samym Rada Miejska
w Końskich dokonała zwolnień o charakterze
przedmiotowo – podmiotowym. Dokonując takich zwolnień Rada Miejska w Końskich naruszyła art. 217 Konstytucji RP i art. 7 ust. 3 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych. Na gruncie w/w
przepisów organ stanowiący może dokonywać
jedynie zwolnień przedmiotowych to jest takich,
które określają jedynie przedmiot zwolnienia
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(w tym przypadku rodzaj nieruchomości) bez
wskazywania
podmiotu
władającego
tym
przedmiotem. Uprawnienie do stanowienia które
kategorie podmiotów zwolnione są od podatków
posiada jedynie ustawodawca. Stanowisko w
zakresie legalności zwolnień od podatku od nieruchomości wyłącznie o charakterze podmiotowym wyrażone zostało także orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia
14.08.2010 r. sygn. II FSK 910/06, wyrok WSA w
warszawie z dnia 23.04.2008 r. sygn. III SA/Wa
441/08, wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Z dnia
30.06.2010 Nr I SA/Go 472/10.
Reasumując powyższe Kolegium RIO w Kielcach
orzekło jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa

3769

3770
3770

UCHWAŁA NR 70/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw,
Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna
Marczewska, Ewa Midura - sprawozdawca, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas
na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w związku z art.
11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o
regionalnych
izbach
obrachunkowych
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

postanawia
Stwierdzić nieważność § 5 ust. 3 uchwały
Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i
innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z powodu braku podstawy prawnej
do stanowienia przez Radę Miejską przepisu
normującego możliwość wstrzymania wypłaty
należnej kwoty dotacji
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Uzasadnienie
Uchwała Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne
lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania doręczona została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach w dniu 5 listopada 2010 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
została objęta postępowaniem nadzorczym.
Badając wyżej wymienioną uchwałę Kolegium
RIO w Kielcach ustaliło, że w § 5 ust. 3 Rada
Miejska w Jędrzejowie postanowiła o tym, iż
kwota dotacji może zostać wstrzymana, po
uprzednim zawiadomieniu organu prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową, gimnazjum,
przedszkole niepubliczne oraz inne niepubliczne
formy wychowania przedszkolnego, które
otrzymują dotacje z Gminy Jędrzejów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych do
czasu ich wyjaśnienia.
Odnosząc się do powyższego postanowienia
Rady Miejskiej w Jędrzejowie zawartego w
uchwale Nr LXV/449/10 Kolegium RIO w Kielcach stwierdza co następuje.
Kompetencją organu stanowiącego j.s.t. w stosunku do szkół i placówek niepublicznych jest
ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o
których mowa w art. 90 ust1a i 2a-3b ustawy o
systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania
dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu
rozliczenia dotacji. Dotacje, o których mowa w
w/w przepisie ustawy o systemie oświaty mają
charakter obligatoryjny i przysługują wskazanym

w tych przepisie podmiotom. Uprawnienia organu stanowiącego j.s.t. znajdujące umocowanie w art. 90 ust. 4 w/w ustawy sprowadzają się
do normowania kwestii proceduralnych i nie
obejmują stanowienia przepisów materialnych o
charakterze prawa miejscowego mogących skutkować w sytuacji, o której mowa § 5 ust. 3 w/w
uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie brakiem
możliwości otrzymywania przez uprawniony
podmiot należnej mu części dotacji. W zakresie
normowania kwestii proceduralnych organ stanowiący określić może tryb udzielania i rozliczania dotacji przez co należy rozumieć przede
wszystkim wskazanie wymagań formalnych,
jakie powinny spełnić podmioty uprawnione do
otrzymywania dotacji. W szczególności chodzi o
określenie przez organ stanowiący zakresu danych, które zawarte powinny być we wniosku o
udzielenie dotacji, organu do którego wniosek
ten powinien być skierowany, trybu jego załatwienia,
terminów
przekazywania
dotacji
uwzględniających wymogi art. 90 ust. 3c w/w
ustawy oraz czynności i zakresu danych służących rozliczeniu dotacji. Z kolei umocowanie do
ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji wiąże się ściśle z ustaleniem realizacji celu na jaki mogą być wykorzystywane dotacje. Cel ten określony jest w art. 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Zdaniem
Kolegium RIO w Kielcach stanowienie przez Radę Miejską w Jędrzejowie przepisu normującego
możliwość wstrzymania wypłaty należnej kwoty
dotacji w przypadku stwierdzenia w rozliczeniu
udzielonej dotacji nieprawidłowych danych do
czasu ich wyjaśnienia nie znajduje umocowania
w obowiązujących przepisach prawa. Jedynie w
przypadku istnienia wyraźnych norm prawnych
możliwe byłoby ograniczanie przez organ stanowiący prawa do należnej dotacji. (patrz wyrok
WSA w Kielcach sygn. II SA/Ke 665/09 z dnia
14.12.2009 r.).
Reasumując powyższe Kolegium RIO w Kielcach
orzekło jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie
30 dni od dnia doręczenia.
Przewodniczący Kolegium
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
mgr Henryk Rzepa
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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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