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UCHWAŁA NR XIV/86/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z póź. zm.) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.
(M.P. Nr 95, poz.969). Rada Miejska uchwala co,
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

dowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatku rolnego na 2012 rok.
1 – W powszechnym użyciu w handlu produktami rolnymi jest jednostka decytona zwana
potocznie kwintalem. 1 decytona = 1 dt = 0,1 t
UZASADNIENIE Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm. ) art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r.
Nr.136, poz 963 z późn. zm. ), Rada Miejska jest
uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu
żyta określonej w ust. 2 przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy. Wobec tego obniżono cenę skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego z dnia 19 października 2011 r w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 za 1dT do kwoty 48 zł.
za 1dT.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy
inż. Anna Paluch

§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią
cenę skupu żyta określoną na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy o podatku rolnym, przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Koprzywnica na 2012 rok do
kwoty: - 48,00 zł za 1dt 120,00 zł za 1 ha

3533
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UCHWAŁA NR XIV/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2012
roku.
Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.

zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961). Rada
Miejska uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28584 –

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Koprzywnica w 2012 roku : 1) od
gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - - 0,84 zł od 1 m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - - 4,33 zł od 1 ha powierzchni c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - - 0,43 zł od 1 m² powierzchni, 2) od
budynków lub ich części: - 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - - 20,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej, b) zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- - 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) 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, d) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - - 6,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
za wyjątkiem przeznaczonych pod działalność
gospodarczą, 2) grunty, budynki i budowle w
zakresie oczyszczania ścieków, 3) grunty i budynki nie związane z działalnością gospodarczą,
pozostałe po przekazaniu gospodarstwa rolnego
na Skarb Państwa, 4) sieć wodociągową na terenie gminy, 5) grunty i budynki wykorzystywane
na wykonywanie zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz opieki społecznej za
wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą.
3534

Poz. 3534

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2012 rok.
'' 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. WEL 368 z
17.12 1992 roku/, 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. WEL
187 z 20. 07. 1999roku/. 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''. Uzasadnienie Zgodnie z art.18
ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 i 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ( Dz. U. z 2010 Nr 95 poz. 613) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2012 r. ( M.P. Nr 95 poz. 961) Rada Miejska jest
upoważniona do określenia stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień z podatku. W wykonaniu w/w kompetencji Rada Miejska ustala stawki
podatku od nieruchomości w wysokości nie
przekraczającej górnych stawek kwotowych
określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Rada Miejska dokonuje zwolnień z podatku
od nieruchomości biorąc pod uwagę potrzeby
gospodarcze i oczekiwania społeczne. Mając
powyższe na względzie podjęcie uchwały jest
zasadne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy
inż. Anna Paluch
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UCHWAŁA NR XIV/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm./, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm./,
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M.P. Nr 95
poz. 962 ) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych na 2012 r: 1) od
samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu:

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c/ powyżej 9 ton

660 zł
880 zł
890 zł

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniżej:
Stawka podatku

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

13
14
15

2360
2360
2360
2360

2380
2380
2380
2380

17
19
21
23
25

2360
2360
2430
2430
2430
2430

2380
2380
2440
2440
2440
2440

25
27
29
31

2530
2530
2530
2530
2530

2540
2540
2540
2730
2730

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego
do używania łącznie z przyczepą lub naczepą
a/od 3.5 tony i poniżej 12 ton

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak poniżej:
1300 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poLiczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej
12
40

Poz. 3535

jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak poniżej:
Stawka podatku

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

2100
2120
2120
2120

2120
2130
2130
2130

40

2160
2160

2170
2660

5) Od przyczepy i naczepy, o których mowa w
art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które włącznie 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,
jak poniżej:

a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

790 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w
art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związaLiczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak
poniżej:
Stawka podatku

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

920
1310
1310

930
1320
1320

28
33
38

920
1310
1310
1450

930
1320
1350
2130

38

1450
1450

1670
1670

7) Od autobusu o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności
o liczby miejsc do siedzenia jak poniżej:
mniejszej niż 30 miejsc
równej lub wyższej niż 30 miejsc

§ 2. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków na 2012 rok.

1310
2120

'' 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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28587 –

państwami członkowskimi /Dz. Urz. WEL 368
z 17.12 1992 roku/, 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. WEL
187 z 20. 07. 1999roku/. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez

Poz. 3535,3536

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne''.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy
inż. Anna Paluch

3535

3536
3536

UCHWAŁA NR XIV/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ,
gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Art. 1. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz
art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2010 Nr 142,
poz.1591 z późn. zm./, art. 6 ust .13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz .U. z 2010 r Nr 95 , poz.613 z późn. zm./,
art.6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136 , poz.
969 z późn. zm./, art. 6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U.
z 2002 Nr 200 poz.1682 z późn . zm./ Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co następuje: Rada
Miejska w Koprzywnicy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór formularza informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych ,
gruntach i lasach , stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór formularza deklaracji
na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór formularza deklaracji
na podatek rolny, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
deklaracji.
§ 5. Traci moc: 1/uchwała NR XXXI/150/09
Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca
2009 r. w sprawie określenia wzoru formularza
o nieruchomościach i obiektach budowlanych
oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
2/ uchwała NR XXXI /151/09 Rady Miejskiej w
Koprzywnicy z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
określenia wzoru formularza informacji o grun-

tach i deklaracji na podatek rolny, 3/ uchwała NR
XXXI/152/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z
dnia 27 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz deklaracji
na podatek leśny.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012
roku.
UZASADNIENIE Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613
z późn. zm. Rada Miejska w drodze uchwały
określa wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na terenie gminy Koprzywnica. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędne do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego. Obowiązujące
wzory informacji i deklaracji podatkowych ustalone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Koprzywnicy Nr XIV/89/2011 z dnia 30 listopada
2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
gruntach i lasach deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Uchwalenie nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych wynika z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów podatkowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy
inż. Anna Paluch

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28588 –

Poz. 3536

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28589 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28590 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28591 –

Poz. 3536

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28592 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28593 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28594 –

Poz. 3536

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28595 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28596 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28597 –

Poz. 3536

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 30 listopada 2011 r.

3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28598 –

Poz. 3536

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28599 –

Poz. 3537

3537
3537

UCHWAŁA NR XVIII/119/11
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
Na podstawie art.. 18 ust, 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Miasta i Gminy Kunów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80zł od 1m2 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 – 0,19zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,64 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
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
3537

działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,67zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
ze zm.)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXVI/430/10
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010r. w
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 9.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/430/10 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatków od dnia 1 stycznia
2012r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Wójcik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28600 –

Poz. 3538,3539

3538
3538

UCHWAŁA NR XVIII/121/11
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 na obszarze
Miasta i Gminy Kunów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136, poz. 969
ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie do podatków od dnia 1 stycznia
2012 roku.

§ 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 (M.P. Nr 95, poz. 969) z kwoty
74,18zł za 1 q do kwoty 50,00zł za 1q.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Wójcik

3538

3539
3539

UCHWAŁA NR XVIII/122/11
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
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.
1591ze zm) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w
Kunowie:
1. wprowadza na terenie Miasta i Gminy Kunów
opłatę od posiadania psów;
2. określa wysokość stawki 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 dla inkasentów oraz wynagrodzenie
za inkaso.
§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta i
Gminy Kunów opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego
psa.
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna
jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od
dnia powstania tego obowiązku. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę
roczną zmniejsza 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28601 –

§ 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać
bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie lub w kasie urzędu.

Poz. 3539,3540

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso
opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od
kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie
organowi podatkowemu.

2. Pobór opłaty może odbywać się również
w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są inkasenci a we wsiach - sołtysi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty
powinny być przez inkasenta przekazane do kasy
Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie do 5 dnia
miesiąca następnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Wójcik

3539

3540
3540

UCHWAŁA NR XVIII/123/11
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych(tj. Dz. U. z
2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kunowie, uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w
Kunowie
1. Określa dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Kunów pobieraną od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej;
2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso
§ 2.1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży:
a) z samochodu osobowego – 9,00 zł,
b) z samochodu ciężarowego oraz przyczep i
naczep – 11,00 zł,
c) z ciągnika rolniczego – 8,00 zł,
d) z wozu konnego – 7,00 zł,
e) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra,
skrzynki, wózka ręcznego, roweru – 4,00 zł,
f) w pozostałych przypadkach – 25,00.
Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży
właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty
targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się p.
Edward Pater i ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% pobranych i terminowo
odprowadzonych kwot, nie mniej jak 200,00 zł
miesięcznie.
3. Inkasent pobierający opłatę targową
odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie
do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
rachunek Gminy Kunów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr LXVI/432/10
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października
2010 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad
poboru opłaty targowej, Uchwała Nr III/10/10
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 09 grudnia
2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwale Nr LXVI/432/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia
stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28602 –

Poz. 3540,3541

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

wym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie:
Roman Wójcik

3540

3541
3541

UCHWAŁA NR XVII / 98 / 2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41
ust. 1 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 lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bodzechów w 2012 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,13 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m² powierzchni;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,39 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,70 zł od
1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
3,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28603 –

Poz. 3542,3543
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UCHWAŁA NR XVII / 99 / 2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm) Rada Gminy uchwala
co następuje:

1) budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej,
2) budowle służące i wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 pkt 1
nie obejmują budynków, budowli i gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 1.1. Zwalnia się z podatku 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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UCHWAŁA NR XVII / 100 / 2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy 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 2011 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011r. (Monitor Polski Nr 95
poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł
za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów .

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28604 –

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

Poz. 3543,3544

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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UCHWAŁA NR XVII / 101 / 2011
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U.
1)

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

2. Roczne stawki podatku od samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bodzechów, zwanego w
dalszej części uchwały „podatkiem”.
§ 2.1. Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wynoszą:
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton
wynoszą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28605 –

Poz. 3544

b) równej lub wyższej niż 25 ton wynoszą:

3. Roczne stawki podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

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

4. Roczne stawki podatku od ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton wynoszą:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28606 –

Poz. 3544

b) wyższej niż 36 ton wynoszą:

5. Roczne stawki podatku 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, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie wynoszą 186 zł
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton wynoszą 246 zł.

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28607 –

Poz. 3544,3545

b) wyższej niż 36 ton wynoszą:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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UCHWAŁA NR X/75/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 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.), art. 5 ust.1 z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednoli1)

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 –

ty: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Fałków:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,80 zł od 1 m² powierzchni;
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28608 –

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,00 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,50 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,70 zł od
1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

Poz. 3545,3546

pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 4,05 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Z dniem wejście w życie niniejszej
uchwały tracą moc uchwałay: Nr XL/251/2010
Rady Gminy Fałków z dnia 9.11.2010r.w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XXX/20/2010 Rady
Gminy w Fałkowie z dnia 30.12.2010r w sprawie
zmiany uchwały Nr XL/251/2010 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR X/76/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.
1591ze zmianami.) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części oraz grunty:
a) wykorzystywane na działalność statutową
polegającą na świadczeniu/wykonywaniu
zadań w zakresie ochotniczej ochrony
przeciwpożarowej;
b) związane z funkcjonowaniem boisk oraz
prowadzonej działalności kulturalnej.

2) Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej .
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011r. tracą moc
uchwały: 1) Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2009 z dnia
17.11.2009r w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości, 2) Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy
W Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości,
3) Nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy w Fałkowie z
dnia 29 kwietnia 2010r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z
dnia 29 marca 2010r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28609 –

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

Poz. 3546,3547

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk
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UCHWAŁA NR X/77/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 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
ze zmianami.) 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
ze zmianami.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm..) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji:
Określa się wzór informacji w sprawie podatku
od nieruchomości, rolnego, leśnego (I-NRL) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.

§ 4. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 6. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci
moc uchwała Nr XXVIII/184/2009 r. Rady Gminy
w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, uchwała Nr XXIX/199/2009
Rady Gminy Fałków z dnia 28 grudnia 2009r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2009
z dnia 17 listopada 2009r w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na
stronie internetowej BIP.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Poz. 3547

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/77/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Załącznik nr 2
do uchwały nr X/77/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Załącznik nr 3
do uchwały nr X/77/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Załącznik nr 4
do uchwały nr X/77/2011
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 25 listopada 2011 r.

3547

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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3548
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UCHWAŁA NR X/78/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków
w 2012 roku.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 10 ust 1 i 2, art. 12b Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie gminy:
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 562 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 780 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 988 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych):
Stawka podatku
(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub
z zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
957
967
1092
1165
Trzy osie
1092
1446
1498
1560
1685
1768
Cztery osie i więcej
1622
1685
1768
1851
2725

3) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów (art. 8 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1383 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 1580 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4
967
1092
1165
1446
1175
1498
1560
1622
1768
1830
1685
1768
1851
2725
2860

4) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

12
40

40
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Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub
z zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1352
1498
1695
2050
Trzy osie
1695
1934
Cztery osie i więcej
2100
2766

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego (art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) - 1164 zł
Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 3548

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

4
1498
1695
2050
2153
2050
2829
2204
2870

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

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub
z zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Jedna oś
1164
1227
1300
Dwie osie
1300
1362
1498
1622
Trzy osie i więcej
1498
1622

7) od autobusów (art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia - 1352 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia - 1706 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4
1227
1300
1362
1362
1498
1622
1893
1622
1695

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci
moc Uchwała Nr XL/252/2010 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Fałków.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28624 –

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz na
stronie internetowej BIP.

Poz. 3548,3549

dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę548

3549
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UCHWAŁA NR X/79/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prywatnych, osób prawnych,
jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym w Fałkowie i w
innych miejscach, w których prowadzony jest
handel.
§ 2. Opłatę targową pobiera się za każdy
dzień sprzedaży w następującej wysokości:
1) z samochodu osobowego, straganu, stołu
– 12,00 zł;
2) z innych samochodów, przyczep, naczep
– 14,00 zł;
3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 8,00 zł.
§ 3. Wysokość dziennej opłaty targowej
nie może przekraczać dziennie 728,64 zł.
§ 4. Terminem płatności opłaty targowej
jest dzień, w którym dokonana jest sprzedaż.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej
przez inkasenta, który wystawia pokwitowanie
dowodu wpłaty.
3549

§ 6. Inkasent pobierający opłatę targową
zobowiązany jest do rozliczenia się i odprowadzenia ich do kasy Urzędu Gminy w Fałkowie w
terminie 3 dni po zakończeniu inkasa.
§ 7. Ustala się prowizję dla inkasenta za
pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w terminie 7 dni po
upływie każdego miesiąca.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 9. Z dniem 31.12.2011 roku traci moc
uchwała Nr XXVIII/185/2009 roku Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
§ 10. Uchwała podlega podaniu do publikacji wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz
na stronie internetowej BIP.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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UCHWAŁA NR X/80/2011
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 25 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 gminnym
(tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)) 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 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

kwartałów 2011 r.( M.P. Nr 95, poz.969) z kwoty
74,18 zł. za1dt do kwoty 50,00 zł. za1dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 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

Przewodniczący Rady Gminy:
Mieczysław Szymczyk

3550
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UCHWAŁA NR XIV/88/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.) Rada Gminy Gnojno 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 2011 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r. (M.P. nr 95 poz.969), z
kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
3551

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 4. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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UCHWAŁA NR XIV/89/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tj. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Gnojno
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące
na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
– 546,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 751,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 884,00 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i
rodzaju zawieszenia – według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
– 1.409,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 1.467,00 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 członkowstwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.

c)
4)

5)

6)

7)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 1.524,00 zł;
od ciągnika siodłowego i balastowego, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, 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) – 355,00 zł;
od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton – według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 647,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.574,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/221/10 Rady
Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/89/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

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

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

3

4

1.293,00
1.304,00
1.316,00
1.327,00

1.473,00
1.526,00
1.586,00
1.644,00

1.269,00
1.280,00
1.409,00
1.445,00
1.468,00
1.526,00

1.409,00
1.867,00
1.878,00
1.914,00
1.936,00
2.653,00

1.293,00
1.878,00
1.985,00
1.997,00
2.009,00

1.409,00
2.174,00
2.819,00
2.834,00
2.834,00

1
2
Dwie osie
12
13
13
14
14
15
15
Trzy osie
12
17
17
19
19
21
21
23
23
25
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/89/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 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
1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie
12
40

Mniej niż
2

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

Inny system zawieszenia osi jezdnych
4

18
25
31

1.456,00
1.702,00
1.714,00
1.820,00

1.586,00
1.997,00
2.056,00
2.192,00

40

1.515,00
2.115,00

2.090,00
2.841,00
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/89/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i więcej
12
38

Mniej niż
2

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

Inny system zawieszenia osi jezdnych
4

18
25

528,00
1.092,00
1.117,00

611,00
1.211,00
1.233,00

28
33
38

1.174,00
1.233,00
1.387,00
1.409,00

1.526,00
1.562,00
1.586,00
1.997,00

38

881,00
1.233,00

1.174,00
1.586,00

3552
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UCHWAŁA NR XIV/90/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala,
co następuje :
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gnojno:
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.

1) od gruntów:
a) związanych 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
– 2,37 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
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c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od
1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,19 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 3,84 zł od 1m²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3553,3554

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVII/220/10
Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r.
3553
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UCHWAŁA NR XIV/92/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia
inkasenta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje :

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

§ 1.1. Określa się wysokości stawek opłaty
targowej, obowiązujące na terenie Gminy Gnojno.

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

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi
przy sprzedaży z:

2. Opłata targowa podlega uiszczeniu do
rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.

1)

§ 3.1. Wynagrodzenie inkasenta ustala się
w wysokości 15% od zebranej kwoty.

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.

samochodu ciężarowego – 21,00 zł;
samochodu dostawczego – 17,00 zł;
samochodu osobowego – 14,00 zł;
ciągnika – 9,00 zł;
furmanki – 9,00 zł;
ręki – 9,00 zł;
kosza, wózka ręcznego ,roweru – 9,00 zł;
ze straganu – 12,00 zł.

2. Na inkasenta wyznacza się pracownika
Urzędu Gminy w Gnojnie – Panią Marię Nowak.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/139/05
Rady Gminy w Gnojnie z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia
inkasenta.

Poz. 3554,3555

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 7. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia
2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki

3554
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UCHWAŁA NR XIV/93/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 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
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze
zm.) –Rada Gminy Gnojno 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.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr V/31/11 Rady
Gminy Gnojno z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Terlecki
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/93/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/93/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28635 –

Poz. 3555

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28636 –

Poz. 3555

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28637 –

Poz. 3555

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/93/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/93/11
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 listopada 2011 r.
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UCHWAŁA NR XV/95/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 25 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 gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.
969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. nr 95,
poz. 969) do kwoty 39,00 zł. za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2012 rok ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik
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UCHWAŁA NR XV/96/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego
poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w
związku z art. 5, art. 6 ust. 12,13 art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2010
roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2012 roku (M.P. z 2011 Nr 95 poz.961) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni,

c)

pozostałych: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2
powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
19,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,50 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych , zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 7,00 od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budowli – 2%
ich wartości określonej na podst. art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.).
§ 2. Rada Gminy zwalnia z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części nie wykorzystane na działalność gospodarczą,
2) pozostałe budynki lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, położone na nieruchomościach, które
w rozumieniu ustawy o podatku rolnym nie
stanowią gospodarstw rolnych,
3) budynki lub ich części wykorzystane na cele
oświaty, na cele kultury, będące w użytkowaniu służby zdrowia oraz grunty, na których
te budynki są położone, a także grunty zajęte
pod place zabaw i boiska sportowe,
4) budynki lub ich części wykorzystane na cele
ochrony przeciwpożarowej oraz grunty związane z tymi budynkami,
5) sieci i urządzenia kanalizacyjne służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.
§ 3. Zarządza się pobór podatku w formie
inkasa od osób wymienionych w art. 6 ust. 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 3557

§ 4.1. Inkaso będą prowadzić sołtysi za
wynagrodzeniem 10 % od zainkasowanych sum
podatku od nieruchomości.
2. Na inkasentów wyznacza się imiennie
sołtysów poszczególnych wsi do inkasa podatku
od nieruchomości. Wykaz sołtysów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Upoważnia się Sołtysów do doręczania podatnikom decyzji podatkowych i innych
pism w postępowaniu podatkowym za pokwitowaniem.
§ 6. Ustala się wzór deklaracji na podatek
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2
oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2012 roku i ma zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28645 –

Poz. 3557

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/96/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28646 –

Poz. 3557

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/96/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28647 –

Poz. 3557

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28648 –

Poz. 3557

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28649 –

Poz. 3557

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/96/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

3557

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28650 –

Poz. 3557

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28651 –

Poz. 3558

3558
3558

UCHWAŁA NR XV/97/2011
RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 i zwolnień
w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2010 roku w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P z 2011 r. Nr 95, poz.
962) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku
od środków transportowych w PLN:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
577,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 890,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1 056,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż12 ton w zależności od liczby osi pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik Nr 1 do Uchwały.
3) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton stawka podatku wynosi
1.110,00 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej 12 ton w zależności od liczby osi i

rodzaju zawieszenia stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do Uchwały.
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego stawka podatku wynosi
550.00 zł.
6) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do
36 ton włącznie i powyżej 36 ton oraz w zależności od liczby osi pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik
Nr 3 do Uchwały.
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1 000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.650,00 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb ochrony przeciwpożarowej i autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i dotyczy podatku od środków transportowych obowiązującego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Korczynie:
mgr Paweł Kulik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28652 –

Poz. 3558

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/97/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28653 –

Poz. 3558

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/97/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28654 –

Poz. 3558,3559

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/97/2011
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 listopada 2011 r.

3558

3559
3559

UCHWAŁA NR XIV/93/2011
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 14 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 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.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28655 –

128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,
poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz.
113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 1)
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.
1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654)
zarządza się co następuje:

4)

5)
§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Radoszyce:
1) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 525,00 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 705,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 815,00 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.360,00 zł.;
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.

6)

7)

Poz. 3559

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
– 1.460,00 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 1.560,00 zł.;
od ciągników siodłowych i balastowych, o
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 310,00 zł.;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w
art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
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 – 950,00 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
– 1.485,00 zł;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/162/09
Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28656 –

Poz. 3559

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/93/2011
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28657 –

Poz. 3559

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/93/2011
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28658 –

Poz. 3559,3560

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/93/2011
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 14 listopada 2011 r.

3559

3560
3560

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
SYGN. AKT II/SA/KE 366/11
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka (spr.)
Sędziowie: Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędzia WSA
Ewa Rojek

Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Sebastian
Styczeń
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w
dniu 4 sierpnia 2011r. sprawy ze skargi Wojewody Świętokrzyskiego na uchwałę Rady Gminy w
Piekoszowie z dnia 1 grudnia 2010r. nr I/9/2010 w

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28659 –

przedmiocie zatwierdzenia regulaminu wyboru
członków do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Piekoszowie
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu do chwili uprawomocnienia się
wyroku,

Poz. 3560,3561

III. zasądza od Gminy Piekoszów na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego kwotę 540 (pięćset
czterdzieści) złotych - tytułem kosztów postępowania sądowego.
Wyrok z dnia 4 sierpnia 2011r. sygn.akt II SA/Ke
366/11 jest prawomocny od dnia 22 października
2011r.
Właściwe podpisy na oryginale.
Za zgodność z oryginałem świadczy Kierownik
Sekretariatu WIS:
Jolanta Grzybowska

3560

3561
3561

INFORMACJA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
W dniu 8 grudnia 2011 r., na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego działającego
pod firmą: SĘDZISZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sędziszowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

zmienił koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na
przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone decyzjami z dnia 10 sierpnia 2005 r., Nr WCC/1139/
16532/W/OŁO/2005/PL (z późn. zm.) oraz
Nr PCC/1117/16532/W/OŁO/2005/PL, w zakresie
dotyczącym oznaczenia siedziby Koncesjonariusza.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 1 grudnia 2011 r., uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2011 r., Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia 10 sierpnia 2005 r. na wytwarzanie ciepła,
Nr WCC/1139/16532/W/OŁO/2005/PL (z późn.
zm.), oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
Nr PCC/1117/16532/W/OŁO/2005/PL, w części
dotyczącej oznaczenia adresu jego siedziby (aktualnie Sędziszów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2).
Na podstawie art. 155 w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm) oraz w związku
z art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 1 punkt 1 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza, decyzjami z dnia 8 grudnia 2011 r., Nr WCC/1139B/
16532/W/OŁO/2011/HZ oraz Nr PCC/1117A/16532/
W/OŁO/2011/HZ, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił koncesję na wytwarzanie ciepła
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w części
dotyczącej oznaczenia siedziby Koncesjonariusza.
Przedmiotowe decyzje zostały doręczone
Koncesjonariuszowi.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi:
Tadeusz Polak

3561

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28660 –

Poz. 3562
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POSTANOWIENIE NR 1/2011
PRZEWODZNICZĄCEJ RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów
Prawnych XML w uchwale Nr XIV/91/2011Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. nie zapisano przypisu, a powinien
być zapisany w brzmieniu:
„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.”
Dodatkowo
informuję,
iż
Uchwała
Nr XIV/91/2011 z dnia 14 listopada 2011r. została
podjęta przez Radę Gminy Radoszyce z przypisem.
W załączeniu: Uchwała Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28661 –

Poz. 3562

Załącznik do postanowienia nr 1/2011
Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce
z dnia 9 grudnia 2011 r.

3562

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28662 –

Poz. 3562,3563
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POSTANOWIENIE NR 2/2011
PRZEWODZNICZĄCEJ RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów
Prawnych XML w Uchwale Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości nie zapiasno przypisu, a powinien być zapisany w brzmieniu:
„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.”
Dodatkowo
informuję,
iż
Uchwała
Nr XIV/92/2011 z dnia 14 listopada 2011r. została
podjęta przez Radę Gminy Radoszyce z przypisem.
W załączeniu: Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy;
Agata Binkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28663 –

Poz. 3563

Załącznik do postanowienia nr 2/2011
Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce
z dnia 9 grudnia 2011 r.

3563

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28664 –

Poz. 3564

3564
3564

POSTANOWIENIE NR 3/2011
PRZEWODZNICZĄCEJ RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów
Prawnych XML w Uchwale Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie
opłaty targowej nie zapisano przypisu, a powinien być zapisany w brzmieniu:
„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.”
Dodatkowo
informuję,
iż
Uchwała
Nr XIV/94/2011 z dnia 14 listopada 2011r. została
podjęta przez Radę Gminy Radoszyce z przypisem.
W załączeniu: Uchwała Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Agata Binkowska

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28665 –

Poz. 3564

Załącznik do postanowienia nr 3/2011
Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce
z dnia 9 grudnia 2011 r.

3564

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 300

– 28666 –

Poz. 3564

– 28667 –

– 28668 –

• 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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