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UCHWAŁA NR XI/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
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 zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29339 –

1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), uchwala się
co następuje:

Poz. 3710,3711,3712

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

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2012 r. 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. (Mon. Pol.
Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt
do kwoty 34,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik

3710

3711
3711

UCHWAŁA NR XI/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XII/56/2009
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 jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz.1591 ze
zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,61 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej.”

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XII/56/2009 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 559, poz. 4277) §1 ust. 1, pkt 2 lit e otrzymuje brzmienie: „e) związanych z udzielaniem

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik

3711

3712
3712

UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 29 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 jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz.1591 ze
zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, reali-

zowane na podstawie art.21 §1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jedn. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29340 –

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/28/2004 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 listopada
2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Poz. 3712,3713

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik

3712

3713
3713

UCHWAŁA NR XI/70/2011
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny,
podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
Na podstawie art.18 ust.2, pkt.8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz.1591 ze
zm.); art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.); art.6 ust.13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 ze zm.); art.6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

5. Informacji w sprawie podatku leśnego – załącznik Nr 5.
6. Deklaracji na podatek leśny – załącznik Nr 6.

§ 1. Określa się wzór:
1. Informacji w sprawie podatku rolnego – załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Deklaracji na podatek rolny – załącznik Nr 2.
3. Informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik Nr 3.
4. Deklaracji na podatek od nieruchomości
- załącznik Nr 4.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/57/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek
od nieruchomości oraz podatek leśny.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Świetlik

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3713

Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
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– 29342 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29343 –

Poz. 3713

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29344 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
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– 29345 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
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– 29346 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29347 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29348 –

Poz. 3713

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29349 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29350 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29351 –

Poz. 3713

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29352 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29353 –

Poz. 3713

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/70/2011
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 29 listopada 2011 r.

3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29354 –

Poz. 3713

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29355 –

Poz. 3714

3714
3714

UCHWAŁA NR XIV/77/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 8, art. 10
ust. 1, 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn.zm./, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych, zwanego
w dalszej części uchwały „podatkiem”:
1) od samochodów ciężarowych, o których
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 550,00 zł.,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 650,00 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750,00 zł.,
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art.8 pkt. 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju 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) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 700,00 zł.,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.150,00 zł.,
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
a) 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),
b) 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 niniejsze ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiejdotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.

4)

5)

6)

7)

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1.350,00 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,
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 - 600,00 zł.,
od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza niż 30 miejsc - 800,00 zł.,
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc –
1,000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Gospodarczej Rady Gminy w
Baćkowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-

Poz. 3714

dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/77/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1000
1050
1100
1150
Trzy osie
1250
1300
1450
1550
1650
1750
Cztery osie i więcej
1850
1900
1950
2000
2050

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1050
1150
1250
1520
1550
1600
1700
1750
1900
1950
2000
2150
2300
2600
2650

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/77/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 o podatkach i opłatach lokalnych.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1400
1450
1500
1550
Trzy osie i więcej
1800
2000

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1550
1650
1700
2040
2050
2660
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/77/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.
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

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Jedna oś
550
650
750
Dwie osie
900
1050
1300
1450
Trzy osie i więcej
1300
1550

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
560
700
950
1000
1200
1460
1900
1400
1600
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UCHWAŁA NR XIV/78/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm./, art. 12 ust. 4 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 Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych z wyłączeniem środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4, 6
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, środki
transportowe:
1) służące do poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej
2) służące do przewozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy
Baćkowice
3) służące do przewozu osób niepełnosprawnych

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie
obejmują środków transportowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zleca się
Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Baćkowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka

3715

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29358 –

Poz. 3716,3717

3716
3716

UCHWAŁA NR XIV/81/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 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. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 z 2010 r. poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala co następuje:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,12 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
2,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 3,68 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.
4) od budowli związanych z doprowadzeniem
wody i odprowadzeniem ścieków na terenie
gminy 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Baćkowice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –
2,16 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m²
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 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.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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UCHWAŁA NR XIV/82/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 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
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
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§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki lub ich części wykorzystywane na
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.)
wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;
2) budynki lub ich części wykorzystywane na
potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) wraz
gruntami związanymi z tymi budynkami;
3) budynki mieszkalne lub ich części znajdujące
się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136 poz. 969 z późn. zm.);
4) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki znajdujące się na gruntach nie
stanowiących gospodarstw rolnych;
5) budynki związane z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn.
zm.) zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń;
6) budynki lub ich części, budowle oraz grunty
wykorzystywane na cele związane z ochroną
przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z
późn. zm.);

Poz. 3717,3718

7) budynki lub ich części , budowle oraz grunty
wykorzystywane na cele związane z realizacją
zadań określonych ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz.1362 z póżn. zm.) w tym na potrzeby dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej
8) budynki lub ich części, budowle oraz grunty
zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez sport i rekreację ruchową w rozumieniu ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z
późn. zm.) o sporcie wykorzystywane na baseny, pływalnie i kąpieliska, zorganizowane
stadiony boiska, hale sportowe wraz z infrastrukturą tych obiektów typu szatnie i zaplecze sanitarno -higieniczne
9) budynki lub ich części, budowle oraz grunty
wykorzystywane na cele związane z realizacją
zadań określonych ustawą z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z
późn. zm.).
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują budynków lub ich części oraz gruntów
związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 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.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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UCHWAŁA NR XIV/83/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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. 2006 r. 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 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M.P 95 poz. 969) z kwoty
74,18 zł za 1 kwintal do kwoty 34 zł za 1 kwintal.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
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§ 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.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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UCHWAŁA NR XIV/84/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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. / i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U.
z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm./, Rada
Gminy uchwala co następuje:

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący
załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym” (ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8
do niniejszej uchwały.

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN–1) stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości –
„Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek od nieruchomości –
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9
do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;
3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący
załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym”
(ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5
do niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 5. Traci moc:
1) uchwała Nr XVIII/87/04 Rady Gminy
w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy in-
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formacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.
2) uchwała Nr XVIII/88/04 Rady Gminy
w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek
rolny.
3) uchwała Nr XVIII/89/04 Rady Gminy
w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy

Poz. 3719

informacji o lasach i deklaracji na podatek
leśny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Wojciech Lipka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 8 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/84/11
Rady Gminy w Baćkowicach
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UCHWAŁA NR XIII/100/2011
RADY GMINY W GÓRNIE
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących
na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm), art. 10 i art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.) w związku obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z dnia
25 października 2011 r., Nr 95, poz. 961) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących
w 2012 r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r.,
Nr 95, poz. 962) uchwala się, co następuje:

23 ton” zamiast: „równej lub wyższej niż ton
włącznie i poniżej 23 ton”.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012r. .
Przewodniczący Rady Gminy:
Grzegorz Skiba

§ 1. ust. 2 lit. H – otrzymuje brzmienie:
„równej lub wyższej niż 21 ton włącznie i poniżej
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UCHWAŁA NR XXII/140/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113,
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887)
i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr
95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz.1461
oraz Nr 226, poz.1475 oraz M.P. Nr 55, poz.755
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 niniejsze ustawie- z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskie- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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i Nr 75, poz.950, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz.654)uchwala się, co następuje:
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wanym materiałem siewnym - 7,49zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Iwaniska
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,63zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIX/437/09 Rady
Gminy w Iwaniskach z dnia 7 grudnia 2009r. w
sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń
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UCHWAŁA NR XXII/141/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze
gminy Iwaniska
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142
i poz. 146, Nr 106 poz.675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21
poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149
poz. 887) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych1) (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) Rada Gminy uchwala, co następuje:
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania
opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od środków transportowych od jednego
środka transportowego:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540 zł
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
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b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -640zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -750zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia.

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
dwie osie
850
956
1064
1150
trzy osie
1222
1330
1488
1530
1700
1806
cztery osie i więcej
2070
2180
2188
2232
2263

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton.
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 536 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 956 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1150 zł
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowitazespołu
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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1052
1150
1276
1340
1330
1382
1648
1700
1752
1810
2120
2234
2338
2584
2586

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia.

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1222
1276
1280
1502
Trzy osie i więcej
1914
2020

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1594
1702
1804
2042
1966
2685

nością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.
a) od 7 ton do 8 ton włącznie - 400 zł
b) powyżej 8 ton do 10 ton włącznie - 480 zł
c) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 530 zł
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6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
jedna oś
220
324
428
dwie osie
640
800
1120
1220
trzy osie i więcej
1052
1334

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc
do siedzenia.
a) do 15 miejsc włącznie - 450 zł
b) powyżej 15 miejsc a poniżej 30 miejsc
- 700 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1000 zł

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
230
380
640
690
960
1400
1820
1060
1400

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku na na obszarze gminy Iwaniska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy..

Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIX/438/09 Rady
Gminy w Iwaniskach z dnia 7 grudnia 2009 r.
3722
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UCHWAŁA NR XXII/142/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146,
Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113,
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887)

i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity, opracowany na podstawie Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz.1461
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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oraz Nr 226, poz.1475 oraz M.P. Nr 55, poz.755
i Nr 75, poz.950, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.
584,Nr 112, poz.654) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części znajdujące
się na gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2 ust 1 ustawy o podatku rolnym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w rozumieniu
art.1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na które wydawane są decyzje
wymiarowe ;
2) Budynki lub ich części wykorzystywane na
cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43,poz.. 277
z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;
3) Budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane do działalności, o której mowa
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,poz. 123
z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej(tj. Dz. U. z 2007 r.
Nr 226,poz.1675 ze zm.),niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) Budynki lub ich części, budowle niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
wykorzystywane na działalność statutową
polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej.(tj. Dz. U. Nr 178, poz.1380
ze zm.) wraz gruntami związanymi z tymi budynkami;
5) Budynki gospodarcze usytuowane na byłych
gruntach gospodarstw rolnych w rozumieniu
art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym przekazanych w zamian za rentę ,emeryturę i jeśli
nie są związane z prowadzeniem działalności
3723
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gospodarczej w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
6) Grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegające zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U.
z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.)
7) Budynki lub ich części, budowle niezwiązane
z prowadzeniem działaności gospodarczej,
wykorzystywane do działalności, o której
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wraz gruntami
związanymi z tymi budynkami
8) Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części,
b) budowle lub ich części,
- wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w
rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.
858 z późn. zm.) wraz z gruntami
związanymi z tymi budynkami lub
budowlami.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/144/07 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 listopada
2007r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008 na obszarze
gminy Iwaniska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń
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UCHWAŁA NR XXII/143/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
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)1) i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136,poz.969 )2), uchwala się, co następuje:

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj.
Dz. U. Nr 178,poz.1380), nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) grunty niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegające zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U.
z 1963 r. Nr 28,poz.169 z póżn. zm.)

§ 1. Zwolnić z podatku rolnego:
1) grunty wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/141/2007
Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 listopada
2007 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym.

1)

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń
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UCHWAŁA NR XXII/144/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnienia w podatku leśnym
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)1) i art. 7 ust. 3

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 )2) uchwala się,
co następuje:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106
poz.675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887.

2)

(Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustway zostały
ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.
Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, Dz. U.
z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008 r.
Nr 116, poz. 730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475)
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§ 1. Zwalnia się z podatku leśnego:
1) grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako las niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
podlegające zagospodarowaniu w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28,
poz.169 z późn. zm.).

Poz. 3725,3726

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/142/07 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 listopada
2007r.w sprawie zwolnień w podatku leśnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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UCHWAŁA NR XXII/145/2011
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz.
458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.
1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.
1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz.
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz.
730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek
leśny:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego (INRL-1) stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór załącznika do deklaracji na
podatek od nieruchomości „Dane o grutach,budynkach i budowlach” (ZN-1/A)
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;
3) określa się wzór załącznika do deklaracji na
podatek od nieruchomości „„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:
1) określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór załącznika do deklaracji na
podatek rolny – „Dane o nieruchomościach
rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały;
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3) określa się wzór załącznika do informacji lub
deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 7
do niniejszej uchwały.
§ 4. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:
1) określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/342/2005
Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 5 grudnia

Poz. 3726

2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych, uchwała
Nr VII/50/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
inż. Piotr Kidoń
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 8
do uchwały nr XXII/145/2011
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 12 grudnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR XVIII/102/11
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.
1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) zarządza się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M.P z 2011 r. Nr 95, poz.961)
z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr II/11/10 Rady
Gminy Pacanów z dnia 09 grudnia 2010 roku w
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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UCHWAŁA NR XVIII/103/11
RADY GMINY PACANÓW
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) zarządza się co następuje:
1)

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29420 –

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Pacanów :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,70 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 – 0,35 zł od 1 m²
powierzchni;
d) niesklasyfikowanych, zabudowanych –
0,03 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej;
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d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń –
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,85 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
§ 2. Z dniem wejście w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr II/13/10 Rady
Gminy Pacanów z dnia 09 grudnia 2010 roku
w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki
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UCHWAŁA NR XVIII/104/11
RADY GMINY PACANÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654)), zarządza się,
co następuje:
1)

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

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29421 –

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na
terenie Gminy Pacanów:
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 420 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 650 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł.;
2) od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju 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 - 1100 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1100 zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1100 zł.;
4) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silniko-
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wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 750 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;
7) 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 - 650 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1150 zł;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr II/14/10 Rady
Gminy Pacanów z dnia 09 grudnia 2010 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29422 –
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/104/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29423 –
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVIII/104/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 25 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29424 –
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/104/11
Rady Gminy Pacanów
z dnia 25 listopada 2011 r.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29425 –
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UCHWAŁA NR XVIII/105/11
RADY GMINY PACANÓW
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.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.
620, Nr 225, poz 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654) Rada Gminy
Pacanów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części zajęte na
cele mieszkalne.
2) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne w rozumieniu art.43
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U z 2001 r
Nr 142, poz.1591 z późn zm.), o ile nie są we
władaniu osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej, o których mowa
w art. 3 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych;
3) budynki lub ich części wykorzystywane na
potrzeby działalności kulturalnej, prowadzo1)

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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nej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z poźn. zm.) wraz gruntami związanymi
z tymi budynkami;
4) budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U z 2006 r.
Nr 123, poz.858 z późn. zm.) wraz z gruntami
związanymi z tymi budynkami lub budowlami;
5) budynki lub ich części zajęte na potrzeby
ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami);
6) budynki lub ich części oraz grunty i budowle
stanowiące obiekty użyteczności publicznej,
zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności obiektów pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U 96, poz.873 z późn. zm.).
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1-6
nie obejmują budynków i gruntów oraz budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/160/08
Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości z wyłączeniem § 1 ust.1 pkt.3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Nowicki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29426 –
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UCHWAŁA NR XVI/ 135 /11
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), art.5 ust. 1 i 2 i art.7 ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) - Rada Gminy Morawica, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,93 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 prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 4,93 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
2) od budowli 2 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2
powierzchni.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części w gospodarstwach rolnych,
2) budynki pozostałe lub ich części, które pozostały po przekazaniu gospodarstwa rolnego
na Skarb Państwa w zamian za rentę lub
emeryturę, na podstawie decyzji Naczelnika
Gminy,
3) grunty, budynki lub ich części i budowle,
oddane w trwały zarząd, z wyjątkiem wykorzystywanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy, użyczenia na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) grunty, budynki lub ich części i budowle wykorzystywane w celu wykonywania zadań
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
5) budynki lub ich części i budowle związane
z prowadzeniem ogólno dostępnych basenów kąpielowych i hal sportowych z wyjątkiem części wynajmowanych na prowadzenie innej działalności gospodarczej,
6) grunty, budynki lub ich części i budowle
związane z prowadzeniem ogólno dostępnych zbiorników retencyjnych,
7) grunty, budynki lub ich części i budowle
związane ze zbiorowym zaopatrywaniem
ludności w wodę i odprowadzaniem ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/16/10 Rady
Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz uchwała Nr V/29/11
z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany
uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Morawica
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z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Poz. 3731,3732,3733

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Wojtyś

3731

3732
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UCHWAŁA NR XVI/ 136 /11
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.,
przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. 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 późn. zmianami) – Rada Gminy Morawica, uchwala, co następuje:

za 1 q do kwoty 70,00 za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na
obszarze Gminy Morawica.
§ 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 roku.

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią
cenę skupu żyta ustaloną komunikatem 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. z 2011 r. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł

Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Wojtyś
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UCHWAŁA NR XVI/ 137 /11
RADY GMINY MORAWICA
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40
ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,
z późn. zmianami), art.8,10,12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.
613 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst
jednolity: Dz. U z 2005 roku Nr 190, poz. 1606) Rada Gminy Morawica, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1) Od samochodu ciężarowego:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; - zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu lub rodzaju zawieszenia: - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
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z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
b) Od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) Od przyczep lub 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: - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4) 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: - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5) Od autobusów: - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Poz. 3733

§ 2. Podatek od środków transportowych
płatny jest w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
§ 3. Zwalnia się od podatku od środków
transportowych środki transportowe, z wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb Urzędu Gminy i innych
jednostek organizacyjnych Gminy Morawica i
stanowiące ich własność.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/17/10 Rady
Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma
zastosowanie od roku 2012.
Przewodniczący Rady Gminy:
Janusz Wojtyś
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/ 137 /11
Rady Gminy Morawica
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/ 137 /11
Rady Gminy Morawica
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/ 137 /11
Rady Gminy Morawica
z dnia 9 grudnia 2011 r.
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3734
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UCHWAŁA NR XII/52/11
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(tj Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5,
ust.1, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
ze zmianami) Rada Gminy Moskorzew uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
Gminy Moskorzew zgodnie z treścią załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne:

1) kościelnych osób prawnych
2) podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi
3) emerytów i rencistów pobierających świadczenia rolnicze
4) osób pobierających świadczenia socjalne
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch
Załącznik do uchwały nr XII/52/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.

STAWKI ROCZNE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków- 0,74 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,30 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,14 zł od 1m2
powierzchni
2) O budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków miesz3734

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego –3,91 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
3) Od budowli – 2 % ich wartości określonej
na podstawie art.4 ust.1pkt 3 i ust. 3-7.
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UCHWAŁA NR XII/53/11
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 8 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.40
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 ze zmianami) Rada Gminy Moskorzew
uchwala co następuje:

szych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr. 95,
poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 44,00 zł
za 1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 1. Obniża się średnią 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 pierw-

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch

3735
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UCHWAŁA NR XII/54/11
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie 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 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) w związku z art.10 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz.84 ze zmianami) Rada Gminy Moskorzew
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
środków transportowych na rok 2011 w wysokości stawek określonych w załącznikach od 1 do 4
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/44/07 Rady
Gminy Moskorzew z dnia 7 grudnia 2007 roku
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/54/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, określonego w art. 8 pkt. 1 ustawy
z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z zmianami) w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
779,68 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
1300,71 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1560,84 zł
2. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton, określonego w art.8 pkt. 3 ustawy
z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z zmianami): 1820,96 zł

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika
podatku rolnego, określone w art. 8 pkt.5
ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z zmianami): 1560,84 zł
4. Od autobusu, określonego w art.8 pkt. 7
ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 z zmianami), w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc siedzących:
1820,96 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących: 2302,20 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/54/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wysokość stawek podatkowych dla pojazdów,
określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

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

– (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton) – w
zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu:
Stawka podatku w złotych

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub równoważne
Dwie osie
1450,00
1460,00
1470,00
1480,00
Trzy osie
1470,00
1730,00
1750,00
1770,00
1800,00
1810,00
Cztery osie i więcej
1790,00
1940,00
1990,00
2040,00
2140,00

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
1480,00
1490,00
1500,00
1510,00
1500,00
1740,00
1760,00
1780,00
1810,00
1820,00
1800,00
1950,00
2000,00
2560,00
2560,00
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/54/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wysokość stawek podatkowych dla pojazdów,
określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
– (ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
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

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)) – w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub równoważnym
3
Dwie osie
1490,00
1800,00
1840,00
1850,00
Trzy osie
1830,00
1920,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1510,00
1820,00
1850,00
2040,00
1840,00
2660,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XII/54/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wysokość stawek podatkowych dla pojazdów,
określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia
12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
– (przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

3736

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

kowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego))
– w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu:

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub równoważnym
3
Jedna oś
280,00
340,00
360,00
Dwie osie
340,00
660,00
920,00
1240,00
Trzy osie
720,00
1020,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
300,00
360,00
600,00
520,00
920,00
1400,00
1840,00
1020,00
1400,00
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UCHWAŁA NR XII/55/11
RADY GMINY MOSKORZEW
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.),
art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613

ze zmianami), Rada Gminy Moskorzew uchwala
co następuje:
§ 1. Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą:

Nazwa punktu
Przy sprzedaży z ręki, skrzynki, kosza, łóżka
Przy sprzedaży z wozu konnego, z przyczepy, ciągnika rolniczego, z samochodu osobowego, z samochodu
ciężarowego, z budki, namiotu i stołu
Dla pozostałych form sprzedaży

§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa. Ustala się inkasentów w poszczególnych sołectwach w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.
2. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na targowisku.
3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta.
4. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
5. Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od pobranej opłaty.

Stawki opłaty
targowej
15,00
20,00
20,00

§ 3. Inkasenci wyznaczeni do poboru opłaty targowej są odpowiedzialni za prawidłowe
pobieranie opłaty i przekazanie jej na konto
Urzędu gminy Moskorzew w dniu jej poboru, a
w przypadku jej poboru w dniu wolnym od pracy w pierwszym dniu roboczym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew:
Stanisław Paluch

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29437 –

Poz. 3737,3738

Załącznik do uchwały nr XII/55/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.
Wykaz inkasentów w poszczególnych sołectwach Gminy Moskorzew oraz wysokości procentowego
wynagrodzenia za inkaso.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sołectwo

Nazwisko i Imię

Chlewice Wieś
Chlewice Kolonia
Chebdzie
Chlewska Wola
Dalekie
Damiany
Dąbrówka
Jadwigów
Lubachowy
Mękarzów
Moskorzew
Przybyszów
Tarnawa Góra

Siekanka Andrzej
Lipecki Józef
Wiekiera Piotr
Dudek Dorota
Błaut Agnieszka
Górska Marianna
Nyga Henryk
Szczechla Janusz
Wiatr Henryk
Dudek Wiktor
Walasek Zbigniew
Kuśmierski Walerian
Błaut Paweł

3737

3738
3738

UCHWAŁA NR XVII/ 75/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
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 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz.
747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz.
3738

620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy Szydłów
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 50,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.
§ 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.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29438 –

Poz. 3739

3739
3739

UCHWAŁA NR XVII/ 76/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
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
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21,
poz. 113 , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz.
1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz.
747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz.
620, Nr 226, poz. 1475)), 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, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.
1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.
1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56,

poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.
1475) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego i 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 XLIII/ 194/ 2005
Rady Gminy Szydłów z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29439 –

Poz. 3739

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/ 76/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29440 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29441 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29442 –

Poz. 3739

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/ 76/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29443 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29444 –

Poz. 3739

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/ 76/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29445 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29446 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29447 –

Poz. 3739

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/ 76/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2011 r.

3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29448 –

Poz. 3739

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29449 –

Poz. 3740

3740
3740

UCHWAŁA NR XVII/ 77/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175
poz. 1457, 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 , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,
Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r.
Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.
1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek
podatku od nieruchomości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł,
4) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł,
5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków lub ich części, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalno3740

ści pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 7,36 zł,
6) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami,
7) od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,80 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
od 1 ha powierzchni - 4,33 zł,
c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł,
d) od 1 m2 powierzchni gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako „B”, których powierzchnia nie
przekracza 1 ha - 0,20 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne i pozostałe budynki lub
ich części gdzie zobowiązania podatkowe
powstały w oparciu o art. 21 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60 z późniejszymi zmianami).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29450 –

Poz. 3741

3741
3741

UCHWAŁA NR XVII/ 78/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
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 i z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 175, poz. 1457, 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 , Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281),
art. 19, pkt. 1, lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,
Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

4) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców ze
skrzynki - 4,00 zł,
5) sprzedaż kwiatów z samochodu - 4,00 zł,
6) sprzedaż kwiatów z furmanki - 4,00 zł,
7) sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (odzież, obuwie, sprzęt gospodarstwa
domowego i inne) - 10,00 zł,
8) sprzedaż detaliczna mięsa i jego przetworów
oraz art. spożywczych - 12,00 zł.

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

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

§ 2.1. Opłatę targową pobiera się za każdy
dzień sprzedaży w następującej wysokości:
1) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z samochodu - 4,00 zł,
2) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z furmanki - 4,00 zł,
3) sprzedaż detaliczna warzyw i owoców z wózka ręcznego - 4,00 zł,
3741

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł dziennie.
§ 3. Zwalnia się od opłaty targowej osoby
i jednostki wymienione w § 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku
z przedmiotami opodatkowania położonymi na
targowiskach.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa i ustala się, że funkcję inkasenta
wykonywał będzie kasjer Urzędu Gminy w ramach obowiązków służbowych bez dodatkowego wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Z chwilą wejścia w życie uchwały traci
moc Uchwała Nr XLIII/ 218/ 2009 Rady Gminy
Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz
sposobu jej poboru.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 307

– 29451 –

Poz. 3742

3742
3742

UCHWAŁA NR XVII/ 81/ 2011
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40
ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 i art. 55 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175
poz. 1457, 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 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Szydłów
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady
Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:
1. skreśla się treść § 2. uchwały,
2. załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009
Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
otrzymują brzmienie jak w załącznikach do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Janusz Juszczak
Załącznik do uchwały nr XVII/ 81/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 listopada 2011 r.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta NBP O/O w Kielcach,
Nr 67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 Dziennik w Internecie – http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/ Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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