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3655 
3655  

UCHWAŁA NR 9/68/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t. j. z późn. zm. /  
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych 1) / Dz. U.  
                                                      
1) "Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi /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 

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 – t. j. z późn. zm. / ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2012 r. / MP Nr 95, poz. 961 / Rada Miejska 
uchwala co następuje: 
                                                                                     
pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/. Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, za-
mieszczone 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 305 – 29103 – Poz. 3655,3656 

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych  
- 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 

powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - 0,10 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 19,45 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym - 4,65 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń - 
4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 3,38 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej; 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
§ 2. Tracą moc: uchwała Nr 32/257/10  

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
i uchwała Nr 3/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku 
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale  
Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z 
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 
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UCHWAŁA NR 9/69/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (.Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - t.j. z późn. zm.),  
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. 
                                                      
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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi /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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne.”. 

Nr 95, poz. 613 - t. j. z późn. zm. ) Rada Miejska 
uchwala co następuje  

 
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
lub ich części zajęte na prowadzenie nieod-
płatnej statutowej działalności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej. 

2. grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
lub ich części wykorzystywane na potrzeby 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29104 – Poz. 3656,3657 

 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 
858 - t.j z późn. zm. ) 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 2/10/06 Rady 

Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 

roku w sprawie zwolnień w podatku od nieru-
chomości. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 
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UCHWAŁA NR 9/70/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t. j. z późn. zm. )  
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969 - t.j. z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - t. j.  
z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) Rada Miejska 
uchwala co następuje:  

 
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek 
od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały oraz wzór załącznika do de-
klaracji na podatek od nieruchomosci "Dane o 
zwolnieniach podatkowych w podatku od nieru-
chomości" stanowiący załącznik Nr 2A do niniej-
szej uchwały. 

 

                                                      
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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi /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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rol-
ny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek le-

śny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
§ 5. Określa się wzory deklaracji podatko-

wych przeznaczonych dla Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. 
1. Deklaracja na podatek rolny DR- stanowiący 

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 
2. Deklaracja na podatek leśny DL- stanowiący 

załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 
3. Deklaracja na podatek od nieruchomości 

(grunty) DN- stanowiący załącznik Nr 7 do ni-
niejszej uchwały. 

 
§ 6. Tracą moc: uchwała Nr 2/14/06 Rady 

Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy infor-
macji i deklaracji podatkowych oraz uchwała  
Nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 
30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w 
Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i dekla-
racji podatkowych. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29105 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr 9/70/11 
Rady Miejskiej w Małogoszczu 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29106 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29107 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29108 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29109 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 9/70/11 
Rady Miejskiej w Małogoszczu 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29110 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29111 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29112 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr 9/70/11 
Rady Miejskiej w Małogoszczu 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29113 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29114 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29115 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr 9/70/11 
Rady Miejskiej w Małogoszczu 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29116 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29117 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29118 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29119 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr 9/70/11 
Rady Miejskiej w Małogoszczu 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 
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Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29120 – Poz. 3657 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29121 – Poz. 3657 

 
 

Załącznik nr 6 
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UCHWAŁA NR 9/71/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t.j. z późn. zm.), art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych1)4 (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 – t. j. z późn. zm. ), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. 
                                                      
1)4Niniejsza 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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P. Nr 95, 
poz. 961 ), obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2012 r. ( M. P. Nr 95, poz. 962 ) Rada 
Miejska uchwala co następuje:  

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od środków transportowych: 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

- 586,00 zł. 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

- 728,00 zł. 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820,00 zł. 

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita( w tonach ) 
Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
DWIE OSIE 

12 13 1088,00 1288,00 
13 14 1134,00 1344,00 
14 15 1134,00 1402,00 
15  1168,00 1466,00 

TRZY OSIE 
12 17 1058,00 1226,00 
17 19 1114,00 1288,00 
19 21 1168,00 1522,00 
21 23 1402,00 1756,00 
23 25 1522,00 1846,00 
25  1872,00 2104,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 1402,00 1662,00 
25 27 1638,00 1870,00 
27 29 1988,00 2106,00 
29 31 2222,00 2730,00 
31  2340,00 2730,00 

 
3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - 1170,00 zł. 

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przy-
stosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik bala-

stowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18 1052,00 1240,00 
18 25 1520,00 1756,00 
25 31 1870,00 1988,00 
31  2074,00 2180,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 40 1988,00 2104,00 
40  2458,00 2710,00 

 
5) Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego - 586,00 zł. 

6) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z po-
jazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-

ważne 

inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
JEDNA OŚ 

12 18 644,00 934,00 
18 25 700,00 1006,00 
25  1168,00 1402,00 

DWIE OSIE 
12 28 1168,00 1288,00 
28 33 1226,00 1402,00 
33 38 1402,00 1522,00 
38  1756,00 1988,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 38 1288,00 1402,00 
38  1474,00 1584,00 

 
7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc 

do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1146,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1402,00 zł 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 32/258/10 Rady 

Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych. 

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

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 
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UCHWAŁA NR 9/72/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 – t. j. z późn. zm./ art.6  
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 
podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
- t. j. z późn. zm. / Rada Miejska uchwala co na-
stępuje:  

 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta wynikającą 

z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 19 października 2011 r. w spra-
wie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2011 r. / M.P. Nr 95, 

poz.969 / a przyjmowaną jako podstawę oblicza-
nia podatku rolnego na 2012 r. z kwoty 74,18 zł 
do kwoty 23,00 zł za 1dt. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 
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UCHWAŁA NR 9/73/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz 
ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t.j. z późn. zm. ), art.19 
pkt.1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 95 poz. 613– t. j. z późn. zm. ) oraz art.47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja 
podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60- t.j. z 
późn. zm. ) Rada Miejska 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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

§ 1.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się 
dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na 
terenie Gminy Małogoszcz w wysokości 15,00 zł. 

 
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 

przy sprzedaży z: 
1) koszyka, skrzynki - 5,00 zł 
2) pojazdu samochodowego - 14,00 zł 
3) stoiska - 14,00 zł 

 
§ 2. Terminem płatności opłaty targowej 

jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
 
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w 

drodze inkasa. 
 
§ 4. Inkasentem ustala się Pana Taranek 

Stanisława zam. Małogoszcz. 
 
§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasen-

ta w wysokości 30% zainkasowanej kwoty. 
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§ 6. Zainkasowaną gotówkę inkasent bę-

dzie wpłacał w terminie 3 dni roboczych od daty 
jej zainkasowania na rachunek bankowy w Ban-
ku Spółdzielczym Kielce Oddział Małogoszcz  
Nr 38 84930004 0100 0600 0042 0002. 

 
§ 7. Traci moc uchwała Nr 32/260/10 Rady 

Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 
i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz 
ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta. 

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

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Świerczyński 
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UCHWAŁA NR XV/107/11 
 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art.40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 
2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz.1568; z 2004r Nr 102 poz. 1055,  
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r  
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz, 1457 ; z 2006r  
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;  
z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ;  
z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r 
Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146 , Nr 40 poz. 230,  
Nr 106 poz. 675; z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887,  
Nr 217 poz. 1281/ oraz art. 5 ust.1, 3 i 4 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 ,  
Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 
1475; z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654 , 
Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 / Rada Miej-
ska uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1 m2 powierzchni - 0,55 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 
1 ha powierzchni - 4,32 zł, 

c) pozostałych , w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 
0,14 zł, 

2) od budynków lub ich części : 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej - 0,55 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej - 18,34 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej - 10,23 zł, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od  
1 m2 powierzchni użytkowej - 4,44 zł, 

e) pozostałych , w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 powierzchni 
użytkowej - 7,35 zł,  
z wyjątkiem : 
- zajętych na potrzeby bytowe ( budynki 

gospodarcze, komórki) od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej- 3,70 zł, 

- garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej - 
5,50 zł, 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gminy. 
 
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, traci moc uchwała Nr L/370/10 Rady 
Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 
2010 roku w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości oraz uchwała  
Nr III/11/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę 
Nr L/370/10. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Hebdowski 
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UCHWAŁA NR XV/108/11 
 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE 

 z dnia 29 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 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
2001r Nr.142 poz.1591;. z 2002r Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568 ; z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r Nr 172 poz. 1441; 
z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r 
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 
1218; z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 
z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r 
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 , 
Nr 106 poz. 675; z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 
poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887,  
Nr 217 poz. 1281 / art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych / Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613, Nr 96 
poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 
2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 
poz. 1016 , Nr 232 poz. 1378 / Rada Miejska 
uchwala, co następuje :  

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od środków transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  

- 438,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 766,00 zł, 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 985,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu : 
a) równej lub wyższej niż 12ton, a mniejszej 

niż 18 ton - 1.307,00 zł, , 
b) równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej 

niż 26 ton - 1.645,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 26 ton - 2.560,00 zł 

3) od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 657,00 zł, 
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton - 876,00 zł, 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.204,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 

włącznie - 2.023,00 zł, 
b) powyżej 36 ton - 2.660,00 zł, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 329,00 zł, 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego : 
a) równą lub wyższą niż 12 ton i mniejszą niż 

18 ton - 984,00 zł, 
b) równą lub wyższą niż 18 ton do 36 ton 

włącznie - 1.348,00 zł, 
c) powyżej 36 ton - 1.774,00 zł, 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia : 
a) do 15 miejsc włącznie - 430,00 zł, - 412,00 zł 
b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie - 779,00 zł, 
c) powyżej 30 miejsc - 1.718,00 zł, 

 
§ 2.1. Dla pojazdów , określonych w § 1 

pkt. 1,3 i 7 spełniających wymagania normy EURO 
w zakresie poziomu emisji spalin i hałasu do śro-
dowiska naturalnego stawki podatku określa się: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu : 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

- 372,00 zł,  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

- 652,00 zł,  
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 838,00 zł, 

2) od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 559,00 zł,  
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b) b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 744,00 zł, 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.024,00 zł, 

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia : 
a) a/ do 15 miejsc włącznie - 365,00 zł, 
b) b/ powyżej 15 do 30 miejsc włącznie  

- 662,00 zł, 
c) c/ powyżej 30 miejsc - 1.459,00 zł. 

 
2. Warunkiem zastosowania stawek okre-

ślonych w ust.1 jest wykazanie przez podatnika, 
że dany środek transportu spełnia wymagania 
normy EURO. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIX/304/09 
Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 09 listo-
pada 2009 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Hebdowski 
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UCHWAŁA NR XV/109/11 
 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE 

 z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 
ust.1 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 
2001r Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r Nr 23 poz. 220 , 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz. 1055,  
Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 ; z 2005r  
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; z 2006r  
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;  
z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;  
z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241; z 2010r 
Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 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 / art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. 
z 2006r Nr 136 poz. 969 , Nr 191 poz. 1412,  
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825 ; z 2007r ,Nr 
109 poz. 747; z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237 
poz. 1655; z 2009 Nr 56 poz. 458; z 2010r Nr 96 
poz.620, Nr 226 poz. 1475 / Rada Miejska uchwa-
la, co następuje :  

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 19 października 2011 roku w 
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ( Moni-
tor Polski Nr 95 poz.969) z kwoty 74,18 złotych za 
jeden kwintal do kwoty 45,00 złotych za jeden 
kwintal 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Gminy . 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego i ma za-
stosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Hebdowski 
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UCHWAŁA NR XV/110/11 
 RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE 

 z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów  
i wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust.1, art. 41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009 Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241;  
z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 1241,  
Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281), art. 15 ust 1, art. 19 pkt 1 
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. 
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 
1461, Nr 225, poz 1461, Nr 226, poz. 1475; z 
2011r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i 
Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miej-
ska u c h w a l a, co następuje:  

 
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty tar-

gowej za dokonywaną sprzedaż – 30,00zł z wy-
jątkiem dokonywanej sprzedaży z: 
1) ręki, skrzynki lub kosza 6,00 zł 
2) wozu konnego lub ciągnika z przyczepą 8,00 zł 
3) samochodu osobowego 20,00 zł 
4) innych samochodów, przyczep, naczep 34,00 zł 
5) ze straganu 16,00 zł 

 
§ 2. Stawka dzienna opłaty targowej nie 

może przekroczyć 728,64zł. 
 
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej 

przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

Gminy Włoszczowa tj. Pryt Janusz, Włodarczyk 
Jan, Betka Józef, którzy powyższe czynności 
wykonywać będą za dodatkowym wynagrodze-
niem za inkaso oraz Straż Miejską Urzędu Gminy 
Włoszczowa, która powyższe czynności dokonu-
je bez wynagrodzenia za inkaso. 

 
§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso 

opłaty targowej w wysokości 5% od sumy po-
branych i terminowo odprowadzanych kwot. 

 
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej 

jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 
 
§ 6. Dowodem uiszczenia opłaty targowej 

jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targo-
wej Urzędu Gminy Włoszczowa, stanowiący 
druk ścisłego zarachowania. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi. 
 
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, traci moc Uchwała Nr III/13/10 Rady 
Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 
2010r. w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej, zasad poboru, określenia inka-
sentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskie-
go i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Marian Hebdowski 
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UCHWAŁA NR XIV/87/11 
 RADY GMINY W BAĆKOWICACH 

 z dnia 8 grudnia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia  
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 
Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co nastę-
puje:  

 
§ 1. W uchwale nr XIV/60/07 Rady Gminy 

w Baćkowicach z dnia 28 września 2007r. w 
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli,  
§3 otrzymuje brzmienie:  

„§3 Dotacja może być udzielona na wyko-
nanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych w wysokościach okre-
ślonych w art. 78 ust. 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)”  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Baćkowice.  
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Wojciech Lipka 
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UCHWAŁA NR XIII/65/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego  
na obszarze gminy Bieliny 

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 listo-
pada 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) za-
rządza się co następuje: 

 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komuni-
kacie 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 25 października 2011 
Nr 95 poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 
38,00 zł za 1 dt, która stanowi podstawę do obli-
czenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bieliny. 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/304/10 

Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010 roku 
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią 
cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podsta-
wa obliczenia podatku rolnego na obszarze gmi-
ny Bieliny. 

§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania 
Wójtowi Gminy. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego, nie 
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Nowakowski 
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UCHWAŁA NR XIII/66/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa 
obliczania podatku leśnego na obszarze gminy 

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. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 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. Obniża się kwotę stanowiącą średnią 

cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku leśnego ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego z dnia 20 października 2011 r. w spra-
wie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej 
według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. 
(M.P. z 25 października 2011 Nr 95 poz.970) z 
kwoty 186,68 zł za 1 m³ drewna do kwoty 105,00 zł 
za 1 m³ drewna, która stanowi podstawę do obli-
czenia podatku leśnego na obszarze Gminy Bie-
liny. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/303/10 

Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010 roku 
w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią 
cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku leśnego na obszarze 
gminy Bieliny. 

 
§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania 

Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcze-
śniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Nowakowski 
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UCHWAŁA NR XIII/67/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie o kreślenia 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 ) 
art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1)6(tekst jednolity: 
                                                      
1)61 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

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) zarządza się co następuje: 

 
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku 

od nieruchomości obowiązujące na terenie 
Gminy Bieliny: 
                                                                                     
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
Stawki podatku od nieruchomości Uchwalone 

przez Radę Gminy 
1) od gruntów: 
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu  
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntówi budynków od  
1 m2powierzchni, 
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1 ha powierzchni, 
c)pozostałych od 1 m2powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 
 

 
0,53 zł 

 
3,55 zł 

 
0,11 zł 

2) od budynków lub ich części : 
a)mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1 m2powierzchni użytkowej, 
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej, 
d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 
m2powierzchni użytkowej, 
e)pozostałych od 1 m2powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego 
 

 
0,42 zł 

12,00 zł 
 
 

8,46 zł 
 

3,63 zł 
 
 

3,15 zł 

3) od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 
a) służących zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków 
b) pozostałych budowli 

 
 

1%wartości 
2%wartości 
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§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały traci moc Uchwała Nr XL/244/09 Rady 
Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2009 roku w 
sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, zwolnień od tego podatku. 

 

§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania 
Wójtowi Gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Nowakowski 
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UCHWAŁA NR XIII/68/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, 
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, 
poz. 113) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;  
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,  
Nr 171, poz.1016) zarządza się co następuje: 

 

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieru-
chomości: 
a) Budynki lub ich części wykorzystywane na 

potrzeby działalności w zakresie kultury, spor-
tu i opieki społecznej realizowane na podsta-
wie ustawy z dnia 25 października 1991 r 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

                                                      
1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.  
Nr 13, poz.123 ze zm.), ustawy z dnia  
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 ze 
zm.) i ustawy o pomocy społecznej Dz.U. z 
2009 Nr 175 poz. 1362 ze zm.) wraz z grunta-
mi związanymi z tymi budynkami. 

b) Budynki mieszkalne jednorodzinne 
c) Pozostałe budynki wykorzystywane do celów 

pozostałych przez osoby fizyczne. 
d) Grunty, budynki lub ich części służące do 

prowadzenia odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje po-
zarządowe i osoby wymienione w art. 3. ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.), jeżeli prowa-
dzą działalność pożytku publicznego. 

 
2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie 

obejmują budynków i gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej w 
rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych. 

 
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały traci moc Uchwała Nr XL/244/09 Rady 
Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2009 roku. w 
sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości, zwolnień od tego podatku. 

 
§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania 

Wójtowi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego, nie 
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Marek Nowakowski 
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UCHWAŁA NR XIII/69/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 z dnia 30 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  
Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, 
Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, 
poz. 113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1)8(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
                                                      
1)8Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

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) zarządza się co następuje: 

 
§ 1. Określa się następujące stawki podat-

ku od środków transportowych obowiązujące na 
terenie Gminy Bieliny: 
1. Od samochodów ciężarowych: 
 
                                                                                     
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne.  

 
 O dopuszczalnej masie całkowitej Stawka podatku. 

A powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 391,00 
B powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 618,00 
C powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 865,00 

 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczal-

nej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia: 

 
 O dopuszczalnej masie cał-

kowitej i liczbie osi 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Dwie osie: 
 

A 
nie mniej niż mniej niż   

12 13 927,00 1.030,00 
13 14 999,00 1.112,00 
14 15 1.076,00 1.195,00 
15  1.185,00 1.318,00 

Trzy osie: 
 
B 

nie mniej niż mniej niż   
12 17 1.040,00 1.154,00 
17 19 1.169,00 1 298,00 

 
C 

19 21 1.298,00 1.442,00 
21 23 1.427,00 1 586,00 
23 25 1.555,00 1.730,00 
25  1.689,00 1.875,00 

Cztery osie lub więcej: 
 
D 

nie mniej niż mniej niż   
12 25 1.622,00 1.777,00 
25 27 1.808,00 2 009,00 
27 29 1 947,00 2.163,00 

 
E 

29 31 2.086,00 2.560,00 
31  2.225,00 2.560,00 
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

 
 O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów 
Stawka podatku 

A Od 3,5 tony i poniżej 12 ton 752,00 
 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczal-
nej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-
szenia: 

 
 O dopuszczalnej masie cał-

kowitej i liczbie osi 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Dwie osie: 
 
A 

nie mniej niż mniej niż   
12 18 736,00 865,00 

 
B 

18 25 999,00 1.174,00 
25 31 1.298,00 1.530,00 

 
C 

31 36 1.555,00 2 029,00 
36  1.787,00 2.101,00 

Trzy osie: 
 
D 

nie mniej niż mniej niż   
12 36 1.530,00 1.803,00 
36 40 1.761,00 2.075,00 

E 40  2 039,00 2.660,00 
Cztery osie i więcej: 
 
 
F 

nie mniej niż mniej niż     
12 36 1.576,00 1.854,00 
36 40 1.808,00 2.127,00 

G 40  2.086,00 2.678,00 
 
5. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego), 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 
poniżej 12 ton: 

 
 

A 
Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

Od 7 ton włącznie i poniżej 12 ton 515,00 
 
6. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego), 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-

ją dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia: 

 
 O dopuszczalnej masie cał-

kowitej i liczbie osi 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
 

Jedna oś: 
 
 
A 

nie mniej niż mniej niż   
12 18 530,00 628,00 
18 25 716,00 839,00 
25   881,00 1.035,00 

Dwie osie: 
  nie mniej niż mniej niż     
B 12 28 798,00 937,00 

28 33 1 015,00 1.195,00 
33 38 1.148,00 1.349,00 

C 38   1.231,00 1.774,00 
Trzy osie i więcej: 
 
D 

nie mniej niż mniej niż   
12 38 1.097,00 1.293,00 
38 43 1.298,00 1.524,00 
43   1.499,00 1.772,00 
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7. Od autobusów w zależności od: 
 

 Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku 
A mniejszej niż 30 miejsc 968,00 
B równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.782,00 

 
§ 2.  

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc Uchwała Nr XL/245/09 Rady Gminy 
Bieliny z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych . 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Nowakowski 
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UCHWAŁA NR XIII/70/11 
 RADY GMINY BIELINY 

 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) 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: 
                                                      
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 trans-
portu kombinowanego towarów między państwami człon-
kowskimi (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, za-
mieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 

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) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.  
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.  
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 
1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 
1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, 
poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 
1475) zarządza się co następuje: 

 
§ 1. W zakresie wzorów informacji i dekla-

racji na podatek od nieruchomości: 
1) określa się wzór informacji o nieruchomo-

ściach i obiektach budowlanych (IN-1) sta-
nowiący 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) stano-
wiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek od nieruchomości – 
„Dane o zwolnieniach podatkowych w po-
datku od nieruchomości” (ZN-1/B), stano-
wiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

                                                                                     
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 
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§ 2. W zakresie wzorów informacji i dekla-

racji na podatek rolny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podat-

ku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 
do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny 
(DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniej-
szej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieru-
chomościach 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 zwol-
nieniach i ulgach podatkowych w podatku 
rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W zakresie wzorów informacji i dekla-

racji na podatek leśny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podat-

ku 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 niniej-
szej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub 
deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieru-
chomościach 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 zwol-
nieniach podatkowych w podatku leśnym” 
(ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do ni-
niejszej uchwały. 

 
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, traci moc uchwała Nr XXVII/156/2008 
Rady Gminy Bieliny z dnia 01 grudnia 2008 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcze-
śniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r i ma 
zastosowanie do podatku rolnego, podatku le-
śnego i podatku od nieruchomości. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Marek Nowakowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Rady Gminy Bieliny 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 5 
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Rady Gminy Bieliny 
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Załącznik nr 6 
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Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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do uchwały nr XIII/70/11 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
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Załącznik nr 11 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr XIII/70/11 
Rady Gminy Bieliny 
z dnia 30 listopada 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XI/50/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r.  
Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala co 
następuje:  

 
§ 1.1. Określa się następujące stawki po-

datku od nieruchomości obowiązujące na tere-
nie Gminy Gowarczów: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków 0,70 zł od 1m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wod-
ne, retencyjne lub elektrowni wodnych  
– 4,00 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,10 zł od 1m2 po-
wierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. 
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 dnia uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 14,80 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 9,50 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,06 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 4,80 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/42/10 

Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 paździer-
nika 2010 roku w sprawie określenia stawek w 
podatku od nieruchomości. 

 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 
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UCHWAŁA NR XI/51/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  
w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala następujące stawki podat-
ku od środków transportowych:  

 
§ 1.1. Określa się następujące stawki po-

datku od środków transportowych obowiązujące 
na terenie gminy: 
1) od samochodów ciężarowych, o których 

mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, w zależności od dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

– 692,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

- 1 040,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 270,00 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 we-
dług 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 podat-
kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 270,00 zł, 

                                                      
1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie 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 dnia uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
– 1 500,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 614,00 zł; 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o 

których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia według stawek określo-
nych 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 lokal-
nych, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego – 692,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masą całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, według stawek określonych w załączniku 
Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w 
zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 040,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  

– 1 962,00 zł. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/36/08 Rady 

Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 
roku w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych. 

 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/51/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/51/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/51/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 
3673



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29175 – Poz. 3674,3675 

 
 
 

3674 
3674  

UCHWAŁA NR XI/52/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie stawek opłaty targowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i  
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 95, poz.613 ze zm.), Rada Gminy uchwala co 
następuje:  

 
§ 1. Określa się następujące dzienne staw-

ki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gmi-
ny Gowarczów przy sprzedaży z : 

a) ręki i kosza – 6,00 zł. 
b) samochodu osobowego , stoiska – 12,00 zł. 
c) innych samochodów, przyczep, naczep  

- 15,00 zł. 
d) w przypadkach nie określonych wyżej  

– 15,00 zł. 
 

                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie 

ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 
z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dnia uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne 

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

 
§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej 

przez pracownika Urzędu Gminy Halinę Kusztal 
zajmującego stanowisko inspektor do spraw 
działalności gospodarczej, zarządzania kryzyso-
wego i obronnych i Agnieszkę Kot Kierownika 
Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony 
środowiska w ramach pobieranego wynagro-
dzenia. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady 

Gminy w Gowarczowie z dnia 13 grudnia 2006 
roku w sprawie stawki opłaty targowej. 

 
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie 
oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 
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UCHWAŁA NR XI/53/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r.  
Nr 136, poz. 969 ze zm. )- Rada Gminy uchwala, 
co następuje:  

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 roku ogłoszo-
ną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29176 – Poz. 3675,3676 

 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2011 r. obniża się 
dla celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 
74,18 zł za 1dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy 
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicz-

nej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gowarczowie 

oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego i ma za-
stosowanie od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 
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UCHWAŁA NR XI/58/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie wzorów formularzy 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym ( tj. 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 
lokalnych1) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze 
zm. ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) – Rada Gminy uchwala co na-
stępuje :  

 
§ 1. Przyjmuje się następujące wzory for-

mularzy : 
1. deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1-

stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w spra-

wie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z dnia 17 grudnia 1992 r.) 

2) dyrektywy 1999/62 WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w spra-
wie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 
z 20 lipca 1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej 
zamieszczone w niniejszej ustawie –z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolita Polską członkowstwa w Unii Europejskiej- 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 

2. deklaracja na podatek rolny DR-1-stanowiąca 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 

3. deklaracja na podatek leśny DL-1-stanowiąca 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4. informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości IN-1- stanowiąca załącznik nr 4 do ni-
niejszej uchwały, 

5. informacja w sprawie podatku rolnego IR-1-
stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały, 

6. informacja w sprawie podatku leśnego IL-1-
stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/40/08 Rady 

Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 
roku w sprawie wzorów formularzy. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29177 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29178 – Poz. 3676 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29179 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29180 – Poz. 3676 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29181 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29182 – Poz. 3676 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29183 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29184 – Poz. 3676 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29185 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29186 – Poz. 3676 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29187 – Poz. 3676 

 
 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29188 – Poz. 3676 

 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29189 – Poz. 3677 
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UCHWAŁA NR XI/59/2011 
 RADY GMINY GOWARCZÓW 

 z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji 
Nieruchomości Rolnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 Nr 95, poz. 613  
z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.  
Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz wniosku Agen-
cji Nieruchomości Rolnych z dnia 02.11.2011 r.- 
Rada Gminy uchwala co następuje:  

 
                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
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 grudnia 1992 r). 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w spra-
wie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 
z 20 lipca 1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, 
zamieszczone w niniejszej ustawie –z dnia uzyskania przez 
Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne 

§ 1. Przyjmuje się następujące wzory de-
klaracji podatkowych dla nieruchomości będą-
cych we władaniu Agencji Nieruchomości Rol-
nych: 
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-2 

– stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Deklaracja na podatek rolny DR-2 – stanowią-
ca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Deklaracja na podatek leśny DL-2 - stanowią-
ca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIX/56/10 Ra-

dy Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010 
roku w sprawie deklaracji podatkowej dla nieru-
chomości będących we władaniu Agencji Nieru-
chomości Rolnych. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Borkowski 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29190 – Poz. 3677 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/59/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29191 – Poz. 3677 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29192 – Poz. 3677 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29193 – Poz. 3677 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/59/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29194 – Poz. 3677 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29195 – Poz. 3677 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29196 – Poz. 3677 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29197 – Poz. 3677 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/59/2011 
Rady Gminy Gowarczów 
z dnia 28 listopada 2011 r. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29198 – Poz. 3677 

 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29199 – Poz. 3678 
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UCHWAŁA NR X/37/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.Nr23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,  
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,  
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 
113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 
poz. 1281) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z 
2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 
poz. 1475, z 2009 r. Nr 215 poz. 1674, z 2011 r.  
Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 
1016) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co na-
stępuje: 

 
§ 1. Ustala się wysokość stawki rocznej 

podatku od nieruchomości na 2012 rok 
1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków -0,58 złod 1 m2powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych -4,33 zł 
od 1 ha powierzchni. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego -0,16 zł od 1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych -0,39 zł od 1 m2powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej –12,61 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej. 

c) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 5,33 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń -2,68 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 3,78 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. 

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

 
§ 2. .Zwalnia się z podatku od nierucho-

mości: 
1) Grunty oraz budynki lub ich części wykorzy-

stywane na cele ochrony zdrowia, kultury, 
kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej, 
wychowania, bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem prze-
znaczonych pod działalność gospodarczą. 

2) Grunty, budynki i budowle w zakresie zaopa-
trzenia w wodę i oczyszczania ścieków. 

3) Strychy i piwnice budynków mieszkalnych o 
wysokości od 1,40 m do 2,20 m , jeżeli po-
wierzchnie te nie są wykorzystywane na cele 
mieszkalne lub działalności gospodarczej. 

4) Budynki inne niż mieszkalne użytkowane 
rolniczo. 

5) Budynki nie związane z działalnością rolniczą 
lub leśną służące do składowania opału lub 
płodów rolnych. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek

3678

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 305 – 29200 – Poz. 3679 
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UCHWAŁA NR X/38/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawiew wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących  
na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 
ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,  
Nr 217 poz. 1281) oraz art. 8 , 10 i 12 ust. 4 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 
613, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, 
Nr 226 poz. 1475, z 2009 r. Nr 215 poz. 1674,  
z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 
poz. 1016) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co 
następuje: 

 
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek 

podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton : 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie-476 zł , 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 842 zł , 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton-1089 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 we-
dług stawek określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton : 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton- 719 zł , 
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton- 962 zł , 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton- 1334 zł . 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o 
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależ-
ności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według 
stawek określonych w załączniku Nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

5. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
sę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego- 346 zł. 

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą rów-
ną lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego) 
według stawek określonych w załączniku Nr 3 
do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia : 
a) do 15 miejsc -397 zł , 
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc- 720 zł , 
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc- 1647 zł . 

 
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 

3, 5, 7, wyprodukowanych przed 1991 rokiem 
stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 524 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 926 zł, 
c) powyżej 9 ton- 1198 zł . 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony- 791 zł, 
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b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton- 1058 zł, 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton- 1468 zł. 

3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną ma-
są całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego- 381 zł. 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 
a) do 15 miejsc- 437 zł, 
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc-792 zł, 
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc- 1812 zł. 

 
§ 3. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 

3, 7 wyposażonych w urządzenia służące ochro-
nie środowiska, stawki podatku zmniejsza się i 
określa w wysokościach: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 to-
ny i poniżej 12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie- 429 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie- 758 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton-980 zł. 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych 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 i poniżej 5,5 tony- 647 zł, 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton- 866 zł, 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton-1201 zł. 

3. Od autobusów w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia: 
a) do 15 miejsc- 358 zł , 
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc-648 zł , 
c) równą lub wyższą niż 30 miejsc- 1483 zł . 

 
§ 4. Zwalnia się z podatku od środków 

transportowych samochody wykorzystywane 
wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożaro-
wej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/38/2011 
Rady Gminy Kluczewsko 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/38/2011 
Rady Gminy Kluczewsko 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 

 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/38/2011 
Rady Gminy Kluczewsko 
z dnia 2 grudnia 2011 r. 
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UCHWAŁA NR X/39/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie opłaty targowej 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 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 
Nr23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,  
Nr 217 poz. 1281) oraz art. 15, art. 16, art. 19  
pkt 1 ppkt a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.  
z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, 
Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2009 r.  
Nr 215 poz. 1674, z 2011 r. Nr 102 poz. 584,  
Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy 
Kluczewsko uchwala co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wysokość jednorazowych 

stawek dziennych opłaty targowej obowiązują-
cych na terenie gminy Kluczewsko w następują-
cych wysokościach: 

1. Przy sprzedaży straganowej- 24,00 zł 
2. Przy sprzedaży płodów roślinnych -24,50 zł 
3. Przy sprzedaży zwierząt inwentarskich- 43,00 zł 

 
§ 2. Opłata targowa pobierana będzie bez-

pośrednio od osób fizycznych i prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie mających osobo-
wości prawnej dokonujących sprzedaży w miej-
scu handlu przez inkasentów w osobie sołtysa 
określonego sołectwa oraz Szczepanik Alicję 
pracownika Urzędu Gminy. 

 
§ 3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa wyno-

sić będzie 50 % zebranych kwot, z wyjątkiem 
pracownika Urzędu Gminy, który poboru doko-
nywać będzie w ramach obowiązków służbo-
wych. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek 
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UCHWAŁA NR X/40/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Kluczewsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.Nr23 poz. 
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,  

Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ,  
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 
poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz.  
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113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 
poz. 1281) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. 
Nr 136 poz. 969, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 
2006 r. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775,  
Nr 249 poz. 1825, z 2007 r. Nr 109 poz. 747, z 
2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 
r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 
poz. 1475) i Komunikat Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 19 października 2011 
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku 
(MP Nr 95 poz. 969 z dnia 25 października 2011 r.) 
Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje: 

 
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 

okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku 

przyjmowaną jako podstawa do obliczenia po-
datku rolnego na obszarze Gminy Kluczewsko na 
rok podatkowy 2012 z kwoty74,18 zł do kwoty 
55,64 złotych za 1 dt. żyta. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego i ma za-
stosowanie do podatku rolnego na rok podat-
kowy 2012. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek 
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UCHWAŁA NR X/41/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,  
Nr 217 poz. 1281) art. 12 ust. 9 ustawy z dnia  
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z 2005 r. Nr 143 
poz. 1199, z 2006 r. 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) Rada Gminy Kluczewsko 
uchwala co następuje : 

 
§ 1. Określa się tryb i szczegółowe warunki 

zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospo-
darstw rolnych, na których zaprzestano produk-
cji rolnej: 

1. Zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % 
powierzchni użytków rolnych gospodarstwa 
rolnego lecz nie więcej niż 10 ha, 

2. W stosunku do tych samych gruntów zwol-
nienia udziela się na okres nie dłuższy niż  
3 lata, ale nie krótszy niż 12 miesięcy, 

3. Zwolnienia udziela się od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek, 

4. Zwolnienia nie stosuje się do gruntów go-
spodarstw rolnych, na których dokonuje się 
wypasu lub koszenia traw. 

 
§ 2. Zwolnienia udziela się na pisemny 

wniosek złożony przez podatnika podatku rolne-
go zawierający: 
1) imię, nazwisko oraz adres podatnika, 
2) numer działki wg. ewidencji gruntów, 
3) położenie (obręb geodezyjny), 
4) powierzchnia i klasa bonitacyjna gruntu, 
5) określenie okresu na jaki zamierza się za-

przestać produkcji (1-3 lata), 
6) w przypadku częściowego wyłączenia działek 

z produkcji należy dołączyć szkic działek z ob-
rysem odłogowanym użytków rolnych. 
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§ 3. Termin składania wniosków upływa  

28 lutego każdego roku. 
 
§ 4. Zwolnienia od podatku rolnego przy-

sługuje po spełnieniu łącznie następujących wa-
runków: 
1) zaprzestanie uprawy roślin, 
2) zaprzestanie wypasu bydła, 
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele 

paszowe, 
4) utrzymywaniu gruntu w odpowiedniej kultu-

rze rolnej, a w szczególności nie dopuszcza-
niu do rozprzestrzeniania się chwastów poza 
granice gruntów zwolnionych od podatku. 

 
§ 5. Zwolnienie następuje w drodze decyzji 

Wójta Gminy Kluczewsko. 
 
§ 6. Podatnik jest zobowiązany do zawia-

domienia organu podatkowego w terminie  
14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku 

wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączo-
nych użytkach rolnych. 

 
§ 7. W razie niedopełnienia któregokolwiek 

z warunków określonych w § 4 organ podatkowy 
stwierdza wygaśnięcie decyzji o zwolnieniu i 
ustala wysokość podatku z gruntu zwolnionego 
za cały rok podatkowy, w którym stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek 
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UCHWAŁA NR X/42/2011 
 RADY GMINY KLUCZEWSKO 

 z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15,  
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, 
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,  
Nr 217 poz. 1281) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia  
30 października 2002 roku o podatku leśnym 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, zmiana z 2002 r. 
Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143 poz. 1199,  
Nr 164 poz. 1635, 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) art. 6 a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym (tj. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, zmiana  
z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. 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) oraz art. 6  
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 
poz. 613, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 
1461, Nr 226 poz. 1475, z 2009 r. Nr 215 poz. 
1674, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, 
Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy Kluczewsko 
uchwala co następuje : 

 
§ 1. Określa się: 

1. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego 
dla osób fizycznych będących podatnikami 
podatku leśnego- zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały . 

2. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób 
prawnych , jednostek organizacyjnych w tym 
spółek nieposiadających osobowości praw-
nej, jednostek organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych będących płatnikami podatku le-
śnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniej-
szej uchwały . 
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3. Wzór deklaracji na podatek leśny dla jedno-

stek organizacyjnych Agencji Własności Rol-
nej Skarbu Państwa będących płatnikami po-
datku leśnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 
do niniejszej uchwały . 

4. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
dla osób fizycznych będących podatnikami 
podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 
do niniejszej uchwały . 

5. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób 
prawnych , jednostek organizacyjnych w tym 
spółek nieposiadających osobowości prawnej 
, jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych będących płatnikami podatku rolnego - 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 
uchwały . 

6. Wzór deklaracji na podatek rolny dla jedno-
stek organizacyjnych Agencji Własności Rol-
nej Skarbu Państwa będących płatnikami po-
datku rolnego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 
do niniejszej uchwały . 

7. Wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości dla osób fizycznych - zgodnie z za-
łącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały . 

8. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
dla osób prawnych , jednostek organizacyj-
nych oraz spółek niemających osobowości 
prawnej , jednostek organizacyjnych Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe będących płatnikami podatku od nie-

ruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 
niniejszej uchwały . 

9. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
dla jednostek organizacyjnych Agencji Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa będących płat-
nikami podatku od nieruchomości - zgodnie z 
załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały . 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy . 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
§ 4. Tracą moc : 

1. Uchwała Nr X/30/2007 Rady Gminy Kluczew-
sko z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 

2. Uchwała Nr IV/4/2011 Rady Gminy Kluczew-
sko z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr X/30/2007 w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Wanda Popczyk-Fiecek 
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Załącznik nr 1 
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Rady Gminy Kluczewsko 
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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 skorowi- 
  dzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 
  w godzinach pracy Urzędu 

 
 

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski 
Redakcja: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

tel. 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl 
Druk i rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 25-516 Kielce, 

Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 41 3421807 

 
 

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. 

 
 

 
ISSN-1508-4787 Cena 15,93 zł (w tym 8 % VAT) 

 
 


