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UCHWAŁA NR XI/133/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa
oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 15 i art. 19 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2) ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada
Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Busku - Zdroju:
1) określa wysokość stawek opłaty targowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1) Na obszarze targowiska przy ul. Batorego, Stawowej, Langiewicza oraz wyznaczonym miejscu do prowadzenia punktów sprzedaży w strefie uzdrowiskowej ,,A" w Busku - Zdroju, określa się dzienne stawki opłaty targowej od
każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Na obszarze poza miejscami wskazanymi w
pkt. 1) określa się dzienną stawkę opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego
dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1) W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
2) Stawka dzienna opłaty targowej nie może
przekroczyć 728,64 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej w
drodze inkasa. Inkasent na każdą pobraną kwotę
opłaty targowej wydaje pokwitowanie.
§ 6. Pobór opłaty targowej powierza się
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju.
§ 7. Za pobór opłaty targowej ustala się
wynagrodzenie w wysokości 30 % pobranych i
terminowo odprowadzonych kwot.
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§ 8. 1) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek budżetu gminy
Busko - Zdrój za następujące okresy: od 1 do
15 dnia każdego miesiąca oraz od 16 dnia każdego miesiąca - do końca miesiąca.
2) Odprowadzenie opłaty targowej następuje w
terminie do 5 dni od zakończenia każdego z
okresów.
3) W przypadku nie odprowadzenia w wyznaczonych terminach opłaty targowej, gmina
Busko - Zdrój naliczy odsetki, jak od zaległości podatkowych.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia
2011 roku w sprawie określenia wysokości sta-

Poz. 3271

wek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w
drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za
inkaso.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój.
§ 11. 1) Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/133/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/133/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XI/134/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju
uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za

okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku
(Monitor Polski Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 złotych za jeden kwintal do kwoty 37,00 złotych za
jeden kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój.
§ 3. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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UCHWAŁA NR XI/135/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8), art. 40
ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizację
pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
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pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
f) zajętych na garaże – 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych.

Poz. 3273,3274

da 2010 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości z późniejszą
zmianą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój.
§ 4. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/486/10
Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 4 listopa-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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UCHWAŁA NR XI/136/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Określa się na terenie Miasta i Gminy
Busko - Zdrój wysokość stawek podatku od
środków transportowych w kwocie:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 700,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 970,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1 126,00 zł
2) od samochodów ciężarowych – pojazdów
określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od ciągników siodłowych, balastowych –
pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość
stawek podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4) od przyczep i naczep określonych w art.8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, wysokość stawek podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 1 462,00 zł
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton 654,00 zł
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 872,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 880,00 zł
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1
pkt 1,5,6 i 7 wyprodukowanych przed 1995 r.
stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
- 722,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1 030,00 zł
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 148,00 zł
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2) od ciągników siodłowych lub balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1576,00 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 730,00 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc - 972,00 zł

Poz. 3274

-

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1938,00 zł

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/487/10
Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
§ 5. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/136/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/136/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/136/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.

3274

3275
3275

UCHWAŁA NR XI/137/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 września 2011
roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru
na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8), art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17
ust. 1a, 2, 2a, art. 19 pkt. 1) lit. d) i pkt. 2) ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia

28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1399 z późn.
zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr X/129/2011
Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 wrze-
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śnia 2011 roku w sprawie określenia inkasentów,
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz
zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój, w ten sposób, że paragraf
2 otrzymuje brzmienie: ,,§2. Ustala się dzienną
stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie gminy
uzdrowiskowej Busko - Zdrój w wysokości
3,00 zł za każdy dzień pobytu."

Poz. 3275,3276

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój.
§ 3. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od
1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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UCHWAŁA NR XI/150/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40
ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), Rada Miejska w Busku – Zdroju
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się:
1) Wzór formularza dotyczący informacji o gruntach dla celów podatku od nieruchomości od
osób fizycznych – zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
2) Wzór formularza deklaracji na podatek od
nieruchomości od osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych, będących podatnikami podat-

ku od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko – Zdrój.
§ 3. Z dniem 31.12.2011 r. traci moc
Uchwała Nr II/21/2010 Rady Miejskiej w Busku Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości.
§ 4. 1) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości od dnia 01.01.2012 r.
2) Uchwała podlega również podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w
Busku – Zdroju.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku – Zdroju:
mgr Justyna Nurek
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Poz. 3276

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/150/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/150/2011
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 24 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XII/90/2011
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku
rolnego na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.Uz 2006 r.
Nr 136 poz.969z późn.zm.) Rada Gminy Górno
uchwala, co następuje:

§ 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 z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 1. Obniża się cenę skupu 1q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego
na 2012 r. do wysokości 37,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Skiba
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UCHWAŁA NR XII/92/2011
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
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 jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm),
art. 10 i art. 20 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.) w związku
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia 25 października
2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z dnia

25 października 2011 r., Nr 95, poz. 962) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
środków transportowych w następujących wysokościach ( w zł):
1. Od samochodów ciężarowych,
O dopuszczalnej masie całkowitej stawka
A powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 660
B powyżej 5,5 do 9 ton włącznie 900
C powyżej 9 poniżej 12 ton 1.116
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia
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Poz. 3278
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Poz. 3278

3. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 960 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

5. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają od 7 ton i poniżej 12 ton –708zł.

wadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

6. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-

7. Od autobusów w zależności od:
Liczba miejsc do siedzenia stawka
A Mniejsza niż 30 miejsc 1308
B Równa lub wyższa niż 30 miejsc 1700
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
3278

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/239/2010
z dnia 10 listopada 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Skiba
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UCHWAŁA NR XII/93/2011
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 6 ust. 13 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.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1682), uchwala się, co następuje:

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/20/2002 Rady
Gminy w Górnie z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych
oraz uchwała Nr XXX/174/2005 Rady gminy
w Górnie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

§ 1. Określa się wzór formularza informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego (INRL-1), stanowiącego załącznik Nr 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji:
1) deklaracja na podatek od nieruchomości
(DN-1) - załącznik Nr 2 deklaracja na podatek
rolny (DR-1) - załącznik Nr 3 deklaracja na
podatek leśny (DL-1) - załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Skiba
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/93/2011
Rady Gminy w Górnie
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/93/2011
Rady Gminy w Górnie
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/93/2011
Rady Gminy w Górnie
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/93/2011
Rady Gminy w Górnie
z dnia 28 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIII/97/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
2012 na obszarze Gminy Lipnik.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806 z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r .
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz.113,
Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149,
poz.887) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz.
747 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655
z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy w Lipniku
uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy
3280

2012 na obszarze Gminy Lipnik ogłoszoną w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95,
poz. 969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł
za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego począwszy od
roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku:
Stanisław Mazur
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UCHWAŁA NR XIII/98/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 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 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52,
poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 2011
r. Nr 21, poz 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777 i Nr 149, poz. 887 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96,
poz. 620 i Nr 225, poz. 1461 Dz.U z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.
1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy w Lipniku
uchwala co następuje;
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej , bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,66 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni.
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 1999r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne."

2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,98 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej ,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lipnik.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/175/2008
Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008
roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od
nieruchomości na terenie gminy Lipnik oraz
uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy w Lipniku
z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości począwszy od roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku:
Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27146 –

Poz. 3282

3282
3282

UCHWAŁA NR XIII/99/2011
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Lipnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40,
ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, 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 roku Nr 48, poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z
2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz .679, Nr 134,
poz. 777 i Nr 149, poz. 887 ) art. 10 ust. 1, art 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz.U. z 2010 r, Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461,
Dz.U. z 2011 r, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,
Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
- 450,00 z
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 570,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 710,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej:
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 1999r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne."

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 290,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 340,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 690,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej
niż 29 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 690,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 720,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 870,00 zł
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 690,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 740,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 890,00 zł
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnej o dopuszczalnej masie całkowitej
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 390,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 650,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 790,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej
niż 29 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 790,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 820,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 1 820,00 zł
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 790,00 zł
- o liczbie osi trzy - 1 840,00 zł
- o liczbie osi cztery i więcej - 2 560,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton - 820,00 zł
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 31 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 340,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 490,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 640,00 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

6.

7.

8.

9.
3282

– 27147 –

c) równej lub wyższej niż 31 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 690,00 zł
d) wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 740,00 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 800,00 zł
Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej
niż 31 ton:
- o liczbie osi dwie - 1 790,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 840,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton
- o liczbie osi dwie - 2 030,00 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi trzy i więcej - 2 030,00 zł
d) wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej - 2 030,00 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi trzy i więcej - 2 670,00 zł
Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego :
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 700,00 zł
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna - 820,00 zł
- o liczbie osi dwie - 890,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 890,00 zł
b) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi jedna - 1 020,00 zł
- o liczbie osi dwie - 1 200,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 200,00 zł
Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjąt-
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kiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi jedna - 820,00 zł
- o liczbie osi dwie - 1 390,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 400,00 zł
b) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi jedna - 1 020,00 zł
- o liczbie osi dwie - 1 780,00 zł
- o liczbie osi trzy i więcej - 1 800,00 zł
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie - 820,00 zł
b) od 16 miejsc i poniżej 30 miejsc - 820,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 020,00 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe służące
wyłącznie do realizacji zadań wynikających z
ustawy o ochronie przeciwpożarowej za wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4
i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Lipniku
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/276/2009
Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek i
zwolnień w podatku od środków transportowych
na terenie gminy Lipnik.
§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Lipniku, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku:
Stanisław Mazur
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UCHWAŁA NR 38/XI/11
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d
oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458
z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211
i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)
Rada Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały
§ 2.1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.” do uchwały Nr 4/IV/11
Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mniów na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne
roczne w 2011 r.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady
Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na
rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2011
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do
niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody
budżetu w 2011 roku” do uchwały Nr 4/IV/11
Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Mniów na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i
kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady
Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na
rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 14 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w
2011 r.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2011
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości
1 804 405 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
- 0 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie - 590 193 zł,
pożyczek w kwocie - 1.214 212 zł,
3) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w
kwocie - 0 zł,
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
5) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
5 184 000 zł, rozchody w wysokości 3 379 595 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W uchwale Nr 4/IV/11 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2011 rok wprowadza się
następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27149 –

1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„ § 10. Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu
budżetu - w kwocie 1 000 000 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie
1 000 000 zł
w tym kredyty:
- zaciągane w związku z umową zawartą
z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
– w kwocie 1 000 000 zł
2) sfinansowania planowanego deficytu
budżetu - w kwocie 1 804 405 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie 590 193 zł
b) z tytułu pożyczek - w kwocie
1 214 212 zł
w tym pożyczki:
- zaciągane w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. –
w kwocie 649 429 zł
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 564 783 zł
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 400 000 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów - w kwocie
2 400 000 zł
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4) wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej – w kwocie
979 595 zł.”
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania
kredytów i pożyczek do kwot wynikających z
limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a,
2b, 3a w celu sfinansowania przejściowego i
planowanego deficytu budżetu oraz spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na podstawie § 10 pkt 4 do zaciągania pożyczek na
finansowanie działań finansowanych ze
środków budżetu Unii Europejskiej.”
§ 5. Budżet gminy po zmianach globalna
kwota:
- dochodów budżetowych – 30.976.527 zł
- wydatków budżetowych – 32.780.932 zł
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Augustyniak
Załącznik nr 1
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27151 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27152 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27153 –
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27154 –
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Załącznik nr 5
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27155 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27156 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27157 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27158 –
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27159 –
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Załącznik nr 6
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27160 –
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Załącznik nr 7
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27161 –

Poz. 3283

Załącznik nr 8
do uchwały nr 38/XI/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27162 –
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UCHWAŁA NR 43/XII/11
RADY GMINY W MNIOWIE
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9
lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z
2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z
2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i
212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada
Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:
§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały
§ 2.1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na
wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.” do uchwały Nr 4/IV/11
Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Mniów na rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie
zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne
roczne w 2011 r.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady
Gminy w Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na
rok 2011 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2011
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 14 „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w
2011 r.” do uchwały Nr 4/IV/11 Rady Gminy w
Mniowie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2011
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do
niniejszej uchwały.
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§ 5. Budżet gminy po zmianach globalna
kwota:- dochodów budżetowych – 30.894.511 zł
wydatków budżetowych – 32.698.916 zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Augustyniak
Załącznik nr 1
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27164 –

Poz. 3284

Załącznik nr 2
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27167 –

Poz. 3284

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27168 –

Poz. 3284

Załącznik nr 4
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr 43/XII/11
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 23 września 2011 r.
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UCHWAŁA NR XIV/90/2011
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę
obliczania podatku rolnego na obszaże gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1467, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969, Nr 191,
poz.1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz.
730) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95,
poz. 969), po uzyskaniu opinii Świętokrzyskiej
328

Izby Rolniczej, Rada Gminy w Radoszycach
uchwala, co następuje :
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu jednego kwintala żyta do wysokości 51, 69 zł, przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
w Radoszycach i poszczególnych sołectw oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do
poboru podatków w 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska
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UCHWAŁA NR XIV/91/2011
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) 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, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Radoszyce :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,44 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
2,85 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m²
powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
12,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,40 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,35 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. Z dniem wejście w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr XIX/107/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008 r. w
sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska
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UCHWAŁA NR XIV/92/2011
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 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,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) 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, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości
1) grunty, budynki, budowle lub ich części stanowiące własność gminy nie oddane w posiadanie innym podmiotom,
2) grunty, budynki, budowle lub ich części wykorzystywane przez zakłady budżetowe do
poboru i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XIX/107/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008 r. w
sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska
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UCHWAŁA NR XIV/94/2011
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 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,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.
654) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727,
Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.
1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz.
721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225,
poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.
888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209,
poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.
362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
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poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652,
Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz.
961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197,
poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz.
622) zarządza się co następuje:

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

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Radoszyce :
1) określa wysokość stawek opłaty targowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Pobór opłaty targowej powierza się
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Radoszycach.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o
którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej
w wysokości 65% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 2.1. Opłatę targową pobiera się od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach zorganizowanych oraz innych miejscach na terenie
Gminy Radoszyce, na których prowadzony jest
handel.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

4. Inkasent pobierający opłatę targową
odprowadza ją w terminie do 2 dni po każdym
dniu targowym.
5. Wynagrodzenie za inkaso płatne będzie
w terminie 7 dni od daty rozliczenia przez inkasenta.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi:
przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra
i wózka ręcznego – 2,50 zł
przy sprzedaży ze stoiska do 3 m długości 10,00 zł
za każdy następny mb. stoiska - 2,00 zł
przy sprzedaży z wozu konnego i przyczepy
ciągnikowej - 4,00 zł
przy sprzedaży z samochodu osobowego
- 15,00 zł
przy sprzedaży z samochodu dostawczego
- 17,50 zł
przy sprzedaży z samochodu ciężarowego
powyżej 2 ton - 20,00 zł
przy sprzedaży z autobusu - 30,00 zł

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr XIX/108/08 Rady
Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008 r. w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska
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UCHWAŁA NR XII/59/11
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn, zm.) i art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz. U.

z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy Secemin uchwala:
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– 27179 –

§ 1. Ustala się wysokość stawki rocznej
podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;
2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych
- 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń –4,45 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3289,3290

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) Grunty, budynki oraz budowle - wykorzystane na potrzeby zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków tekst jednolity ( Dz. U
z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.
§ 3. Tracą moc uchwały z dniem 31 grudnia 2011 r o numerach: Nr XXVII/129/09 Rady
Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 r., w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości; Nr XXVIII/138/09 Rady Gminy
Secemin z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie:
zmiany w Uchwale Nr XXVII/129/09 Rady Gminy
Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
inż. Roman Marciniak

3289

3290
3290

UCHWAŁA NR XII/60/11
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na
2012 r. na terenie gminy Secemin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) Rada
Gminy Secemin uchwala:

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta za okres
trzech pierwszych kwartałów 2011 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95,
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł
za 1 dt.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27180 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

Poz. 3290,3291

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
inż. Roman Marciniak

3290

3291
3291

UCHWAŁA NR XII/61/11
RADY GMINY SECEMIN
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych ( Dz. U. Nr 95 z 2010 r. poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy Secemin uchwala:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy:
1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 284

– 27181 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012roku.

Poz. 3291

§ 4. W dniu wejścia w życie traci moc
Uchwała Nr XXVII/128/09 Rady Gminy Secemin
z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie podatku
od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy Secemin:
inż. Roman Marciniak

– 27182 –

– 27183 –

– 27184 –

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 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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