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UCHWAŁA NR 152/XIX/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 28 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; z
2011 r. Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21,

poz.113) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
1)

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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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; nr 171,
poz.1016) uchwala się co następuje:

Poz. 3504,3505

dzenie działalności gospodarczej –20,00zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,00 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,25zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego– 4,00 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.

§ 1.1. Określa się roczne stawki podatku od
nieruchomości w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków– 0,80 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 organizacje
pożytku publicznego –0,30 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych –0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Cezary Mielczarz

3504

3505
3505

UCHWAŁA NR 153/XIX/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 8/III/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów,
terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.), w związku z art.6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst
jednolity :Dz. U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.
zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 20 dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawiez dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-

jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn.
zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,
poz.1682 z późn. zm.)
§ 1. W uchwale nr 8/III/06 Rady Miejskiej w
Chęcinach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso załącznik do uchwały
Nr 8/III/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia
11.12.2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298
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Poz. 3505,3506

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

wym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Cezary Mielczarz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.

1. Pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w
drodze inkasa następuje za I,II,III,IV kwartał
każdego roku.
2. Zadania inkasenta:
1) Dokonanie poboru należności podatkowych określonych w § 1 w terminach : I –
rata 15 marca; II – rata 15 maja; III – rata
15 września; IV – rata 15 listopada
2) Rozliczenie pobranych należności i dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Gminy
i Miasta w BS Kielce Oddz. Chęciny w
terminie 10 dni od upływu terminu płatności poszczególnych rat pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych z tytułu
opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Doko-

3)
4)

5)
6)

3505

nanie poboru następuje na podstawie
otrzymanego konto kwitariusza.
Inkasent ponosi pełną odpowiedzialność
materialną za pobraną gotówkę do czasu
wpłaty na konto Urzędu Gminy i Miasta.
Wynagrodzenie za inkaso płatne będzie
w kasie Urzędu Gminy i Miasta lub na
imienny rachunek bankowy inkasenta w
terminie 21 dni od daty rozliczenia się
z zainkasowanej gotówki.
Od wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 2 zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy.
Inkasent nie może powierzyć dokonywania poboru łącznego zobowiązania pieniężnego osobie trzeciej.

3506
3506

UCHWAŁA NR 154/XIX/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (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; z
2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113) 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.
3506

730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M.P. 95, poz. 969) z kwoty
74,18 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Cezary Mielczarz
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3507
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UCHWAŁA NR 155/XIX/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40
ust 1,ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591;z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z
2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17,poz.128,
Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,
poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675; z 2011
r. Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21,
poz.113) 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, Nr 225, poz.1461; Nr 226,
poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112,
poz.654; Nr 171, poz.1016), - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkachi
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
–658,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
–1.058,00zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
–1.208,00zł.
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie

3)

4)

5)

6)

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej- wydanie specjalne.

7)

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
których mowa w art.8 pkt 3 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie –1.358,00 zł.
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –
1.458,00 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1.508,00 zł.
od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
–1.108,00 zł.
od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłączniez działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w
zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.408,00 zł.
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§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Cezary Mielczarz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 155/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

13
14
15

2.008,00
2.008,00
2.008,00
2.008,00

2.108,00
2.108,00
2.108,00
2.108,00

17
19
21
23
25

2.008,00
2.008,00
2.108,00
2.108,00
2.208,00
2.308,00

2.108,00
2.108,00
2.158,00
2.158,00
2.258,00
2.358,00

25
27
29
31

2.008,00
2.108,00
2.208,00
2.308,00
2.308,00

2.108,00
2.158,00
2.258,00
2.658,00
2.658,00

2

4
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 155/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1
Dwie osie
12
18
25
36
Trzy osie
12
40
Cztery osie i więcej
12
40

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25
36

1.608,00
1.808,00
2.008,00
2.068,00

1.708,00
1.908,00
2.058,00
2.078,00

40

1.908,00
2.408,00

2.088,00
2.608,00

40

2.008,00
2.208,00

2.088,00
2.608,00

2

4

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 155/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 6 USTAWY
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38
3507

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

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25

868,00
1.068,00
1.168,00

968,00
1.168,00
1.268,00

28
33
38

1.068,00
1.168,00
1.368,00
1.548,00

1.168,00
1.268,00
1.468,00
1.868,00

38

1.368,00
1.468,00

1.468,00
1.568,00

2

4
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UCHWAŁA NR 156/XIX/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
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 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,
z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 21, poz. 113) art. 6 ust. 13 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; nr 171, poz.1016), w związku z art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.
747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.
620; Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826;
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.
620, Nr 226, poz.1475) zarządza się co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości –
„Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości –
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący
załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8
do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9
do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący
załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
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4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”
(ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr 293/XXX/05 Rady Miejskiej w
Chęcinach z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
podatkowych na podatek od nieruchomości
2) Nr 291/XXX/05 Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie określe-
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nia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny,
3) uchwała Nr 292/XXX/05 Rady Miejskiej w
Chęcinach z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
podatkowych na podatek leśny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Cezary Mielczarz
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 10
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 11
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 12
do uchwały nr 156/XIX/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 28 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XII/94/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Ożarów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1591 ze zm./art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych)1 /tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku,
Nr 95, poz. 613 ze zm/ oraz po uwzględnieniu
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 roku /M. P. Nr 95, poz. 961./ Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,84 zł
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnychod 1 ha powierzchni - 4,33 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,12 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od
1 m2 powierzchni użytkowej - 21,94 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko3509

wanym materiałem siewnym - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielających tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego z wyjątkiem garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,90 zł
f) garaży- od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,00 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust.3-7
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
sprawuje Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku traci
moc uchwała Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w
Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w
sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR XII/95/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591. z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1,
ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)1 /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm./ oraz po uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.
Nr 95, poz. 961/ oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 20 października 2011 roku w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku /M.P. Nr 95,
poz. 962/ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa wysokości stawek podatku od
środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
350 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł.
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1000 zł.
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - dwie 1050 zł.
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1150 zł.
- o liczbie osi cztery i więcej 1200 zł.
c) równej lub wyższej niz 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1250 zł.
- o liczbie osi - cztery i więcej 1700 zł.
3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszych niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300 zł.
b) równej lub wyższej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1700 zł.
d) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1700 zł.
e) o równej lub wyższej niż 12 ton, a niższej
niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 1800 zł.
f) równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej
niż 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2600 zł.
g) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2600 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 700 zł.
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 900 zł.
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 900 zł.
5) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej
niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 1450 zł.
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 1500 zł.
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1550 zł.
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1800 zł.
6) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
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b) równej lub wyższej niż18 ton, a mniejszej
niż 31 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie 1700 zł.
c) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - dwie 2100 zł.
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 1930 zł.
e) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy 2700 zł.
7) 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 działalności ą rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
od 7 ton i poniżej 12 ton 650 zł.
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie 950 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
d) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie 1300 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
9) od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 650 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 1100 zł.
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c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie 1400 zł.
- o liczbie osi - trzy 1100 zł.
d) równej lub wyższej niż 38 ton:
- liczbie osi - dwie 1800 zł.
- o liczbie osi - trzy 1400 zł.
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1000 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1300 zł.
§ 2. Zwalnia od podatku od środków
transportowych:
1) samochody o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Gminy Ożarów i stanowiące ich własność lub będących w ich
posiadaniu.
2) autobusy wykorzystywane wyłącznie do
przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i
przedszkoli stanowiące własność Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Ożarowa.
§ 4. Z dniem wejścia w życie uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku traci
moc uchwała Nr XLII/285/2009 Rady Miejskiej w
Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Ożarów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Wieczorek
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UCHWAŁA NR XV/105/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591;
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz.
1271; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; z 2007 roku
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Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 5 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011
roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,
poz. 1016) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Sędziszów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków -0,77 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33zł 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 użytkowej, z wyjątkiem gruntów pozostałych nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2 ust. 1
ustawy o podatku rolnym, jednak stanowiących uprzednio część takiego gospodarstwa o ile nie były przedmiotem obrotu prawnego po utracie przez nie charakteru części gospodarstwa rolnego -0,07 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania Przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne”.
3511
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dzenie działalności gospodarczej -19,13 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -6,63 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,45zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego -3,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, przy czym w odniesieniu do takich budynków usytuowanych na gruntach nie tworzących gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2, ust.1
ustawy o podatku rolnym, jednak stanowiących uprzednio część takiego gospodarstwa o ile nie były przedmiotem obrotu prawnego po utracie przez nie charakteru części gospodarstwa rolnego -2,74 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli -2%ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem
budowli stanowiących sieci: ciepłownicze,
wodociągowe i kanalizacyjne będące nowymi budowlami w rozumieniu przepisów art. 6
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przez okres 5 lat stawka 1% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i
ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .
§ 2. Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w
Sędziszowie Nr LII/429/2010 z dnia 10 listopada
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, oraz Nr III/19/2010
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany
uchwały własnej Nr LII/429/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości
stawek od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XV/106/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych 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 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z
2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175
poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173. poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), oraz
art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,
poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
652,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
830,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –
1 104,00 zł
1)

"Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WEL 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 ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne."

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa
w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton – 1 470,00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton – 1 470,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 470,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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) – 1 090,00 zł
6) od przyczep lub naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 816,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –
1 808,00 zł
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§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/430/2010
Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.

Poz. 3512

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/106/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/106/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28481 –

Poz. 3512,3513

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/106/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 28 listopada 2011 r.

3512

3513
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UCHWAŁA NR XV/107/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003
roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153,

poz. 1271; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 Nr 175,
poz.1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; z 2007
roku Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008
roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009
roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010
roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21,
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poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz
art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475
oraz z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,
Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Sędziszowie:
1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawek opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w
drodze inkasa, określa inkasentów, terminy
płatności oraz wynagrodzenie za inkaso.

Poz. 3513,3514

w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 5.1. Wpłaty opłaty od posiadania psów
można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego lub w kasie Urzędu Miejskiego w
Sędziszowie.
2. Pobór opłaty od posiadania psów może
odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są przewodniczący zarządów osiedli
oraz sołtysi wsi.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Sędziszów opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów
ustala się w wysokości 38,00 zł od jednego psa.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu
Miejskiego do 15 dnia miesiąca następnego.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty od posiadania psów w wysokości 20 % od
zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 30 września roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni
od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty

§ 8. Traci moc uchwała Nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada
2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

1)

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w
sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L
187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania Przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XV/108/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591

ze zm. Z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,
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poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 15, art. 19 pkt.1
lit "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych1)8 (tekst jednoli1) 8

„Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
I Strefa
II Strefa

Poz. 3514

ty: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011
roku Nr 102, poz. 584, Nr 12, poz. 654, Nr 171,
poz. 1016) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się strefy opłaty targowej:
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania Przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne”.

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowisk przy: ul. Majowej - działki nr 333/2, 378/10 i 378/20; ul. Dworcowej działki nr 169/2, 169/3 i 169/6; Os. Na Skarpie - działki nr 174/3 i 182. Pasaż przy dojeździe do Miejsko Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie Os. Na Skarpie - działka nr 168/16.
Pozostały obszar w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów.

§ 2.1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W soboty

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

2. Stanowiskiem podstawowym jest stanowisko o szerokości handlowej 3mb.
3. Za każde dodatkowe stanowisko naliczane są opłaty jak w punkcie pierwszym .
4. Za dodatkowe stanowisko uważa się zajęcie powierzchni o szerokości handlowej od
0 - 3 mb (poza stanowiskiem podstawowym).
5. Wysokość dziennej opłaty targowej nie
może przekroczyć 728,64 zł.
6. Opłatę targową pobiera się wg stawek
określonych w ust. 1 niniejszej uchwały od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem tych osób i jednostek, które są podatni-

W pozostałe
dni tygodnia

Strefa I
w zł
15,00
19,00
25,00
5,00
15,00
14,00

Strefa II
w zł
45,00
57,00
75,00
15,00
45,00
42,00

Strefa I
w zł
7,50
9,50
12,50
2,50
7,50
7,00

Strefa II
w zł
22,50
28,50
37,50
7,50
22,50
21,00

11,00
30,00

33,00
40,00

5,50
15,00

16,50
25,00

kami podatku od nieruchomości w związku z
przedmiotami opodatkowania położonymi na
targowiskach.
7. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez:
1. Inkasentów stałych: P. Alicja Konieczna i
P. Aneta Konieczna oraz ustala się im wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto za
1 godz. pracy dla każdego inkasenta.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy inkasenta stałego spowodowanej
zwolnieniem lekarskim, urlopem wypoczynkowym, okolicznościowym lub bezpłatnym i
in. wprowadza się dodatkowego inkasenta:
P. Małgorzata Matyja oraz ustala się wynagrodzenie jak wyżej w pkt 1.
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3. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej,
każdorazowo potwierdza pobrane opłaty biletem opłaty targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania.
4. Inkasenci dokonują wpłat pobranej opłaty
targowej do kasy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, w każdy poniedziałek po tygodniu,
którego opłata dotyczy. Jednocześnie w tym
dniu inkasenci dokonują rozliczenia się z pobranej opłaty targowej na podstawie wydanych biletów o odpowiednich nominałach i
okazanych dowodach wpłat do kasy.

-

opłaty targowej, zasad poboru i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 4 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę własną Nr LII/433/2010 z
dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Ustala się pierwszą sobotę w roku jako
dzień bez opłat targowych za prowadzony handel na targowiskach.
-

Poz. 3514,3515

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

§ 5. Tracą moc:
uchwała Nr LII/433/2010 z dnia 10 listopada
2010 roku w sprawie określenia wysokości

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XV/109/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441;
z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku 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 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz.
1775; z 2007 roku Nr 109, poz. 747; z 2008 roku
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 roku
3515

Nr 56, poz. 458; z 2010 roku Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego 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 (M.P. Nr 95, poz. 969)
z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 48,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XV/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z
2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 Nr 153, poz.
1271; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128; z 2007 roku
Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011
roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,
poz. 1016) uchwala się, co następuje:

2. grunty, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części o charakterze ogólnodostępnym, wykorzystywane na prowadzenie zadań
z zakresu kultury fizycznej realizowanych
przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 226,
poz. 1675 z późn. zm.) i wykorzystywane na
baseny, pływalnie i kąpieliska zorganizowane, stadiony, boiska, hale sportowe, lodowiska sztuczne, przystanie wodne, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu:
szatnie, zaplecze sanitarno – higieniczne, trybuny;
3. grunty, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części wykorzystywane na potrzeby
działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o
których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001
roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości;
1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle
lub ich części wykorzystywane na statutową
działalność polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w
rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

§ 2. Zwolnienia o których mowa w § 1 nie
obejmują gruntów, budynków lub ich części,
oraz budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

1)

Nieniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej reugacji
wdrożenia następujęcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia
1992 roku)
2) dyrektywy 1999/62/WE z ddnia 17 czerwca 1999 roku
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20 lipca 1999 roku).
Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - dotyczą ogłaszania tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/88/2005 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada
2005 roku sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Adam Mysiara
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UCHWAŁA NR XVII/151/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r Nr 142 poz.
1591 ze zmianami1) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613
ze zmianami2) Rada Miejska w Staszowie uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Staszów od osób fizycznych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie
mających osobowości prawnej, a mianowicie:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,79 zł od 1m2 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 - 0,32 zł od 1m2 powierzchni.
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
1)

Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003r Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, z 2006r Nr 17 poz. 128 z 2005r
Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241 z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230 z 2011r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21
poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)
2)
Dz. U z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226
poz. 1475 z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171
poz. 1016)
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c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych lub ich części nie
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i działalnością gospodarczą
- 3,95 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 lokalnych1).
§ 2. 1) Traci moc uchwała Nr LXXVIII/687/10
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia stawek podatku
od nieruchomości na rok podatkowy 2011.
2) Traci moc Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r w
sprawie zmiany uchwały Nr LXXVIII/687/10
Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości na rok podatkowy
2011.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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UCHWAŁA NR XVII/152/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 listopada 2011 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 (jednolity tekst Dz. U z 2001r Nr 142 poz.
1591 ze zmianami1) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U z 2010r Nr 95 poz. 613
ze zmianami2) Rada Miejska w Staszowie uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Staszów:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 660 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1092 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1296 zł
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
- równej 12 ton i mniejszej niż 13 ton
- 1776 zł
- równej 13 ton i mniejszej niż 14 ton
- 1872 zł
- równej 14 ton i mniejszej niż 15 ton
- 2064 zł
- równej 15 ton i powyżej - 2172 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej 12 ton i mniejszej niż 17 ton
- 1872 zł
- równej 17 ton i mniejszej niż 19 ton
- 1956 zł
- równej 19 ton i mniejszej niż 21 ton
- 2136 zł
1)

Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003r Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, z 2006r Nr 17 poz. 128 z 2005r
Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241 z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230 z 2011r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21
poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)
2)
Dz.U z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.
1475 z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.
1016)

-

równej 21 ton i mniejszej niż 23 ton
- 2244 zł
- równej 23 ton i mniejszej niż 25 ton
- 2424 zł
- równej 25 ton i powyżej - 2424 zł
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej 12 ton i mniejszej niż 25 ton
- 2244 zł
- równej 25 ton i mniejszej niż 27 ton
- 2256 zł
- równej 27 ton i mniejszej niż 29 ton
- 2460 zł
- równej 29 ton i mniejszej niż 31 ton
- 2796 zł
- równej 31 ton i powyżej - 2796 zł
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi - dwie
- - równej 12 ton i mniejszej niż 13 ton
- 1872 zł
- równej 13 ton i mniejszej niż 14 ton
- 2064 zł
- równej 14 ton i mniejszej niż 15 ton
- 2172 zł
- równej 15 ton i powyżej - 2592 zł
b) o liczbie osi - trzy
- równej 12 ton i mniejszej niż 17 ton
- 1956 zł
- równej 17 ton i mniejszej niż 19 ton
- 2136 zł
- równej 19 ton i mniejszej niż 21 ton
- 2244 zł
- równej 21 ton i mniejszej niż 23 ton
- 2424 zł
- równej 23 ton i mniejszej niż 25 ton
- 2880 zł
- równej 25 ton i powyżej - 2880 zł
c) o liczbie osi - cztery i więcej
- równej 12 ton i mniejszej niż 25 ton
- 2256 zł
- równej 25 ton i mniejszej niż 27 ton
- 2460 zł
- równej 27 ton i mniejszej niż 29 ton
- 2796 zł
- równej 29 ton i mniejszej niż 31 ton
- 2796 zł
- równej 31 ton i powyżej - 2796 zł
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4) 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 - 1512 zł
5) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie
- równej 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- 1824 zł
- równej 18 ton i mniejszej niż 25 ton
- 1848 zł
- równej 25 ton i mniejszej niż 31 ton
- 1956 zł
- równej 31 ton do 36 ton włącznie
- 2160 zł
- powyżej 36 ton - 2592 zł
b) o liczbie osi - trzy i więcej
- równej 12 ton do 36 ton włącznie
- 2124 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- 2592 zł
- równej 40 ton i powyżej - 2592 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym sytemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o liczbie osi - dwie
- równej 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- 1788 zł
- równej 18 ton i mniejszej niż 25 ton
- 1932 zł
- równej 25 ton i mniejszej niż 31 ton
- 2028 zł
- równej 31 ton do 36 ton włącznie
- 2160 zł
- powyżej 36 ton - 2796 zł
b) o liczbie osi - trzy i więcej
- równej 12 ton do 36 ton włącznie
- 2160 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- 2544 zł
- równej 40 ton i powyżej - 2796 zł
7) 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 - 624 zł
8) Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związa-
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nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi - jedna
- równej 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- 732 zł
- równej 18 ton i mniejszej niż 25 ton
- 888 zł
- równej 25 ton i powyżej - 1008 zł
b) o liczbie osi - dwie
- równej 12 ton i mniejszej niż 28 ton
- 924 zł
- równej 28 ton i mniejszej niż 33 ton
- 1284 zł
- równej 33 ton do 36 ton włącznie
- 1464 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- 1512 zł
- równej 38 ton i powyżej - 1788 zł
c) o liczbie osi - trzy i więcej
- równej 12 ton do 36 ton włącznie
- 1344 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- 1596 zł
- równej 38 ton i powyżej - 1728 zł
9) Od przyczepy lub naczepy z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) o liczbie osi - jedna
- równej 12 ton i mniejszej niż 18 ton
- 756 zł
- równej 18 ton i mniejszej niż 25 ton
- 1008 zł
- równej 25 ton i powyżej - 1236 zł
b) o liczbie osi - dwie
- równej 12 ton i mniejszej niż 28 ton
- 996 zł
- równej 28 ton i mniejszej niż 33 ton
- 1464 zł
- równej 33 ton do 36 ton włącznie
- 1704 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- 1848 zł
- równej 38 ton i powyżej - 2028 zł
c) o liczbie osi - trzy i więcej
- równej 12 ton do 36 ton włącznie
- 1548 zł
- powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- 1596 zł
- równej 38 ton i powyżej - 1848 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1464 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1848 zł
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§ 2. Traci moc uchwała Nr LXI/499/09 Rady
Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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UCHWAŁA NR XVII/153/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami1) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnych (jednolity tekst Dz. U
z 2006r Nr 136 poz. 969 ze zmianami2) Rada
Miejska w Staszowie 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 2011r w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011r (Monitor Polski z 2011r Nr 95,
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 55 zł za 1q

1)

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

Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003r Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271 z 2004r Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, z 2006r
Nr 17 poz. 128 z 2005r Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 181 poz.
1337 z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.
1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.
146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)
2)
Dz. U z 2006r Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245
poz. 1775 z 2007r Nr 109 poz. 747 z 2008r Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655 z 2009r Nr 56 poz. 458 z 2010r Nr 96 poz.
620, Nr 226 poz. 1475)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012
roku.
Przewodniczący Rady miejskiej:
mgr Kryspin Bednarczyk
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UCHWAŁA NR XVII/154/11
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
z dnia 29 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 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U z 2001r Nr 142 poz.
1591 ze zmianami1) art 6 ust. 13 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych1) (jednolity tekst Dz. U z 2010r Nr 95 poz.
613 ze zmianami2) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia

1)

1241 z 2010r Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675,
Nr 40 poz. 230 z 2011r Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,
Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887)
2)
Dz. U z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.
1475 z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016)

Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271 z 2003r Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203 z 2005r Nr 172 poz. 1441, z 2006r Nr 17 poz. 128 z 2005r
Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 181 poz. 1337 z 2007r Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
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15 listopada 1984r o podatku rolnych (jednolity
tekst Dz. U z 2006r Nr 136 poz. 969 ze zmianami3)
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r
o podatku leśnym (jednolity tekst Dz. U z 2002r
Nr 200 poz. 1682 ze zmianami4) Rada Miejska w
Staszowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
3)

Dz. U z 2006r Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245
poz. 1775 z 2007r Nr 109 poz. 747 z 2008r Nr 116 poz. 730,
Nr 237 poz. 1655 z 2009r Nr 56 poz. 458 z 2010r Nr 96 poz.
620, Nr 226 poz. 1475)
4)
D. U z 2002r Nr 216 poz. 1826 z 2005r Nr 164 poz. 1365,
Nr 179 poz. 1484, Nr 143 [poz. 1199 z 2006r Nr 249 poz. 1825,
Nr 245 poz. 1775, z 2008r Nr 116 poz. 730 z 2009r Nr 56 poz.
458 z 2010r Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475)

Poz. 3520

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Traci moc:
a) Uchwała Nr XLI/419/05 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 9 grudnia 2005r w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych obowiązujących na
obszarze gminy Staszów.
b) Uchwała Nr LXXIX/705/10 Rady Miejskiej w
Staszowie z dnia 5 listopada 2010r w sprawie
zmiany uchwały Nr XLI/419/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005r w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na obszarze gminy Staszów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Kryspin Bednarczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/154/11
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XV / 76 / 2011
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
2012r na obszarze Gminy Łoniów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 oraz art. 40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136 poz.969 z późn. zm.)
oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r
(M. P. Nr 96 poz.620) Rada Gminy Łoniów
uchwala co następuje:

§ 1. Obniża cenę 1 dt. żyta przyjmowanej
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
rok 2012 z kwoty 74,18 do kwoty 42,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łoniów:
Antoni Szpak

3521
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UCHWAŁA NR XV / 77 / 2011
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Łoniów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591
z późn .zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0.75 zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,91 zł od 1 hektara powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,27 zł od 1m² powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,54 zł od 1m² powierzchni
użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,80 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,39 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,03 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,69 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
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Poz. 3522,3523

3) Od budowli – 2% wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7.

od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Łoniów.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 3. Z dniem wejścia w życie, jednak nie
wcześniej niż 1 stycznia 2012r traci moc uchwała
Nr XXXI/191/09 z dnia 30 listopada 2009 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku

Przewodniczący Rady Gminy Łoniów:
Antoni Szpak
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UCHWAŁA NR XV / 78 / 2011
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.),art.6 ust.13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 2010r Nr 95, poz.613
z późn. zm.),art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym/Dz.U z 2006 r.
Nr 136,poz.969 z póżn.zm./,art. 6 ust.9 ustawy
z 30 pażdziernika 2002 o podatku leśnym/Dz.U
Nr 200 poz.1682 z póżn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa wzory deklaracji i informacji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Łoniów.
1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ,stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ,stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały,
3) wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) wzór danych o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
5) wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący
załącznik nr 5 do uchwały,
6) wzór informacji w sprawie podatku rolnego,
stanowiący załącznik nr 6 do uchwały,
7) wzór danych o nieruchomościach rolnych,
stanowiący załącznik nr 7 do uchwały,
8) wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały,

9) wzór deklaracji na podatek leśny ,stanowiący
załącznik nr 9 do uchwały,
10) wzór informacji w sprawie podatku leśnego,
stanowiący załącznik nr10 do uchwały,
11) wzór danych o nieruchomościach leśnych,
stanowiący załącznik nr 11 do uchwały,
12) wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/56/07 Rady
Gminy Łoniów z dnia 21 listopada 2007r. w
sprawie określenia wzoru formularzy informacji
o gruntach i deklaracji na podatek rolny,
Uchwała Nr XII/58/07 Rady Gminy Łoniów z dnia
21 listopada 2007 w sprawie określenia wzoru
formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych Uchwala
Nr XII/59/07 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 listopada 2007 w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji o lasach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łoniów:
Antoni Szpak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 9
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 10
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 11
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 12
do uchwały nr XV / 78 / 2011
Rady Gminy Łoniów
z dnia 23 listopada 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łoniów
Antoni Szpak
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UCHWAŁA NR XV / 79 / 2011
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
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 późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.) Rada Gminy Łoniów uchwala co
następuje:
§ 1. Określa wysokość stawek podatku od
środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
600 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 880 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 020 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton,
- o liczbie osi - dwie 1 780 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1 890 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1 940 zł
c) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1 990 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1 990 zł
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie 1 780 zł
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

b) równej lub wyższej niż 15 ton
- o liczbie osi - dwie 1 780 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton ,a mniejszej
niż 25 ton:
- o liczbie osi - trzy 1 840 zł
d) równej lub wyższej niż 25 ton
- o liczbie osi - trzy 1890 zł
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 29 ton:
- o liczbie osi-cztery i więcej1 990 zł
f) równej lub wyższej niż 29 ton, a mniejszej
niż 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2 580,00 zł
g) równej lub wyższej niż 31 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej 2 580,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 940 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 260 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1 420 zł
5. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1 840 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton
włącznie :
- o liczbie osi - dwie 1 960 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2 070 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton
włącznie
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 990 zł
e) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - trzy i więcej 2 120 zł
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej 2 120 zł
6. Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą, z innym systemem
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zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 18 ton :
- o liczbie osi - dwie 1 840 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie 2 050 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2 100 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 990 zł
e) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - trzy i więcej
f) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej 2 660 zł
7. 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 760 zł
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 890 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton :
- o liczbie osi - jedna 1 000 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton
włącznie:
- o liczbie osi - dwie 1 050 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 050 zł
d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 1 260 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 260 zł
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 890 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton :
- liczbie osi - jedna 1 000 zł
c) równej lub wyższej niż 12 ton i do 36 ton
włącznie :
- o liczbie osi - dwie 1 360 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 310 zł
d) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi - dwie 1 840 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1 420 zł

Poz. 3524

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1 000 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 700 zł
§ 2.1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1,
4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki
podatku zwiększa się i określa w wysokości:
a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
620 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 910 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 050 zł
b) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton:
od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 970 zł
od 5,5 ton i poniżej 9 ton 1 310 zł
od 9 i poniżej 12 ton 1 470 zł
c) 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 790 zł
d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
mniej niż 30 miejsc 1 100 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 800 zł
2. Dla pojazdów , określonych w § 1 pkt 1,
4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
470 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 860 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 000 zł
b) 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:
od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 840 zł
od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 150 zł
od 9 ton i poniżej 12 ton 1 380 zł
c) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą przez podatnika podatku rolnego:
od 7 ton i poniżej 12 ton 710 zł
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d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
mniej niż 30 miejsc 900 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 600 zł.

z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na
terenie Gminy Łoniów.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

§ 4. Z dniem wejścia w życie Uchwały,
jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. traci
moc Uchwała Nr XXXI/192/2009 Rady Gminy w
Łoniowie z dnia 30 listopada 2009 roku i Uchwała Nr XXXII/203/09 Rady Gminy w Łoniowie

Przewodniczący Rady Gminy Łoniów:
Antoni Szpak

3524

3525
3525

UCHWAŁA NR XV / 82 / 2011
RADY GMINY ŁONIÓW
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn zm.) i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Tekst jednolity z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) Rada Gminy Łoniów uchwala, co
następuje:

§ 1. Zwalnia od podatku od środków
transportowych:
1) autobusy wykorzystywane wyłącznie do
przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i
przedszkoli
§ 2. Traci moc Uchwała nr XVII /117 / 2004
Rady Gminy Łoniów z dnia 02 grudnia 2004 r. w
sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od
środków transportowych.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenie następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999) dane dotyczące ogłoszenia aktów
prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niż 01 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łoniów:
Antoni Szpak

3525

3526
3526

UCHWAŁA NR VIII/48/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
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15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.) zarządza się co następuje:

Poz. 3526,3527

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/226/2010
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969 z dnia
25 października 2011r.) z kwoty 74,18 zł za 1 q do
kwoty 40,00 zł za 1 q.

§ 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 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik

3526

3527
3527

UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 23 listopada 2011 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 późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z
późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Łopuszno
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,60 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
1)

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 – 0,15 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 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) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/227/2010
Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy
Łopuszno z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca
uchwałę Nr XXXVIII/227/2010.

Poz. 3527,3528

§ 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 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik

3527

3528
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UCHWAŁA NR VIII/50/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)23(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
1)23

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1
DWIE OSIE
12
13
14
15
TRZY OSIE.
12
17
19
21
23
25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
27
29
31

613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Łopuszno;
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 440,00zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
- 810,00zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
– 1.020,00zł.
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

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

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
4

13
14
15

780,00
660,00
660,00
660,00

1.390,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00

17
19
21
23
25

440,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00

780,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00

25
27
29
31

820,00
1.000,00
1.820,00
1.880,00
1.880,00

830,00
1.320,00
1.880,00
2.700,00
2.700,00

2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28534 –

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton. - 1.100,00 zł
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

Poz. 3528

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

1.000,00
1.000,00
1.560,00
1.560,00

1.320,00
1.320,00
2.020,00
2.100,00

40

1.380,00
1.910,00

1.910,00
2.710,00

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

5) Od przyczepy lub naczepy, które 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 - 390,00 zł
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)
Nie mnie niż
Mniej niż
JEDNA OŚ
12
18
25
DWIE OSIE
12
28
33
38
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

Stawki podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

18
25

270,00
270,00
440,00

440,00
440,00
660,00

28
33
38

390,00
930,00
930,00
1.270,00

440,00
1.440,00
1.440,00
1.880,00

38

780,00
1.100,00

1.050,00
1.440,00

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.080,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.650,00
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/228/2010
Rady Gminy Łopusznie z dnia 9 listopada 2010
3528

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

roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
§ 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 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 23 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 jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do mniejszej uchwały.
1)

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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy w Łopusznie; Nr III/19/2002 z dnia 23 grudnia 2002r. w
sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, Nr III/18/2002 z
dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji na
podatek od nieruchomości, Nr III/16/2002 z dnia
23 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji na podatek
rolny, Nr XXVIII/142/2005 z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, Nr XXVIII/141/2005 z dnia 7 grudnia
2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na
podatek rolny, Nr XXVIII/144/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, Nr II/13/2010
z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę
Nr III/18/2002 z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, Nr II/14/2010
z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę
Nr XXVIII/144/2005 z dnia 7 grudnia 2005r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości.
§ 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 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Danuta Łukasik
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/51/2011
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 23 listopada 2011 r.
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Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 23 listopada 2011 r.
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do uchwały nr VIII/51/2011
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Rady Gminy w Łopusznie
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UCHWAŁA NR XIII/65/2011
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/55/2011
Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października
2011r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych otrzymuje
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady:
Maria Łopatowska

Załącznik do uchwały nr XIII/65/2011
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 28 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i
więcej
12
40
3530

Stawka podatku (w złotych)

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

18
25
31

1 200
1 320
1 550
1 780

1 250
1 364
1 700
2 300

40

2 030
2 270

2 140
2 970

2
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UCHWAŁA NR XIII/68/2011
RADY GMINY PIERZCHNICA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
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 późniejszymi
zmianami) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi
zmianami) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200
poz. 1682 z późniejszymi zmianami) art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969
z późniejszymi zmianami/) Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się wzory deklaracji podatkowych:
1. Dotyczącej podatku od nieruchomości dla
osób prawnych , jednostek organizacyjnych
oraz spółek nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku od nieruchomości według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotyczącej podatku leśnego dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz spółek
nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku leśnego według
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotyczącej podatku rolnego dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
nie mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku rolnego według
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa sie wzory informacji podatkowych:
1. Dotyczącej nieruchomości i obiektów budowlanych dla osób fizycznych będących
podatnikami podatku od nieruchomości według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dotyczącej lasów dla osób fizycznych będących podatnikami podatku leśnego według
załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dotyczącej gruntów dla osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego według
załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/82/02 Rady
Gminy Pierzchnica z dnia 17 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych i uchwała Nr XVIII/66/08 z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale w
sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie
od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodnicząca Rady:
Maria Łopatowska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/68/2011
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 28 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28550 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28551 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28552 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28553 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28554 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28555 –

Poz. 3531

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 298

– 28556 –

Poz. 3531

Załącznik nr 2
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Rady Gminy Pierzchnica
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Rady Gminy Pierzchnica
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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 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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