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2462
UCHWAŁA NR XXXIX/361/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm. ), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w spawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011r. (M.P. nr 55, poz. 755 ) Rada Miejska
w Sędziszowie Młp. uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala
się
stawki
podatku
nieruchomości w następującej wysokości:

kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e)

domków letniskowych – 7,06 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
od budowli 2% ich wartości.

od

1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

3)

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od
1 ha powierzchni,

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza
się
Komisji
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej.

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
Młp.

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego za 2011 r.

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘDZISZOWIE MŁP.

c)

zajętych
na
gospodarczej

prowadzenie
w zakresie

działalności
obrotu

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Sędziszowa Młp.

Bogusław Kmieć
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2463
UCHWAŁA NR XXXIX/362/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS
za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2010r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst Dz.
U. z 2006 r., Nr 136, poz. 936) oraz Komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.
(M.P. Nr 76, poz. 960) Rada Miejska w Sędziszowie
Małopolskim uchwala co następuje:

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza
się
Komisji
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie
Młp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
wymiaru podatku rolnego na 2011 r.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
ogłoszoną przez Prezesa GUS za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 960),
przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Sędziszów Młp. na
rok 2011 z kwoty: 37,64 zł za 1q na kwotę: 34,00 zł
za 1q.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘDZISZOWIE MŁP.
Bogusław Kmieć

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Sędziszowa Młp.

2464
UCHWAŁA NR XXXIX/363/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) orazart.10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613
z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
(M.P. Nr 55, poz. 755), Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2011r. ( M.P. Nr 75, poz. 950)

Rada Miejska
następuje:

w Sędziszowie

Młp.

uchwala

co

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Sędziszów Młp. od
2011 r. w następujących wysokościach:
1.
Od
samochodów
ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
i poniżej 12 ton:

Dziennik Urzędowy
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wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 r.:
a.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

672 zł

b.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

957 zł

c.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

2)

1.146 zł

wyprodukowanych od 1 stycznia 2001 r.:
a.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

636 zł

b.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

915 zł

c.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

3)

1.092 zł

które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5:
a.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

606 zł

b.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

870 zł

c.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.035 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki
określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton :
1)

wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 r. :

a.

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

711 zł

b.

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

786 zł

2)

wyprodukowanych od 1 stycznia 2001 r.:
a.

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

678 zł

b.

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

753 zł

3)

które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5:
a.

od 3,5 tony do 8 ton włącznie

645 zł

b.

powyżej 8 ton i poniżej 12 ton

714 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatku określa Załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
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wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 r. :

a.

od 7 ton do 10 ton włącznie

321 zł

b.

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

342 zł

2)

wyprodukowanych od 1 stycznia 2001r. :
a.

od 7 ton do 10 ton włącznie

300 zł

b.

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton

327 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
1)

wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a.

mniejszej niż 20 miejsc

b.

od 20 do 29 miejsc

1.257 zł

c.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.908 zł

2)

924 zł

wyprodukowanych od 1 stycznia 2001 r. o liczbie miejsc do siedzenia:
a.

mniejszej niż 20 miejsc

b.

od 20 do 29 miejsc

1.197 zł

c.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.812 zł

3)

879 zł

które posiadają silniki spełniające jeden z warunków (bez względu na datę produkcji pojazdu): posiadają
katalizator, spełniają wymogi EURO3 lub EURO4 lub EURO5, jedynym źródłem zasilania jest gaz:
a.

mniejszej niż 20 miejsc

b.

od 20 do 29 miejsc

1.161 zł

c.

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.719 zł

§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Sędziszowa Młp.

828 zł

powierza

się

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza
się
Komisji
Rozwoju
SpołecznoGospodarczego i Gospodarki Finansowej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/294/09 Rady
Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SĘDZISZOWIE MŁP.
Bogusław Kmieć
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/363/10
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportu dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

Stawka podatku
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

mniej niż

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1.473 zł

1.503 zł

13

14

1.503 zł

1.524 zł

14

15

1.524 zł

1.557 zł

1.557 zł

1.596 zł

15

Trzy osie
12

17

1.473 zł

1.503 zł

17

19

1.503 zł

1.524 zł

19

21

1.524 zł

1.596 zł

21

23

1.866 zł

1.935 zł

23

25

1.935 zł

1.968 zł

1.968 zł

2.052 zł

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.866 zł

1.935 zł

25

27

1.935 zł

1.995 zł

27

29

1.995 zł

2.238 zł

29

31

2.742 zł

2.856 zł

2.742 zł

2.856 zł

31

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/363/10
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportu dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2 osie
12

18

876 zł

963 zł

18

25

1.620 zł

1.695 zł
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1.719 zł

1.815 zł

2.100 zł

2.208 zł

2.100 zł

2.193 zł

2.340 zł

2.856 zł

3 osie
12

40

40

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/363/10
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportu dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 oś
12

18

360 zł

375 zł

18

25

375 zł

402 zł

420 zł

687 zł

25

2 osie
12

28

375 zł

402 zł

28

33

756 zł

1.032 zł

33

38

1.032 zł

1.566 zł

1.386 zł

2.052 zł

38

3 osie
12

38

38

822 zł

1.149 zł

1.149 zł

1.548 zł

2465
UCHWAŁA NR L/492/10
RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Sieniawa
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4
ust.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz.2008, ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Przeworsku Rada Miejska w Sieniawie uchwala
o następuje:
§ 1. Ustala się „ Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Sieniawa”.
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Rozdział 1

tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych
realizujących te zadania.

Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, zwany dalej
w skrócie „Regulaminem”, określa:
1)

zadania gminy w zakresie utrzymania czystości
i porządku na swoim terenie,

2)

wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie i w obiektach użytku
publicznego,

3)

obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie
utrzymania czystości i porządku,

4)

rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych,
i zasady

5)

częstotliwość
komunalnych,

wywozu

6)

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,

7)

zagospodarowywanie
odpadów
niebezpiecznych, wyłonionych ze strumienia
odpadów komunalnych, zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego,
zużytych
baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów
z remontu,
nieczystości

odpadów

ciekłych

gromadzenie
usuwanie,

9)

obowiązki
domowe,

10)

zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

utrzymujących

11)

obowiązek deratyzacji,

12)

postanowienia końcowe.

2. Organizowanie i prowadzenie na terenie całej
gminy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
z wyłanianiem odpadów niebezpiecznych przydatnych
do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami
prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania
tego rodzaju odpadami.
3.
Zapewnienie
zbierania,
transport
i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich
części
oraz
współdziałanie
z przedsiębiorcami
podejmującymi działalność w tym zakresie.
4. Utrzymywanie czystości na terenach ulic,
chodnikach, placach, terenach zieleni, parkach,
drogach publicznych, których zarządcą jest gmina.
5. Organizowanie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
6. Znakowania obszarów
zagrożonych chorobą zakaźną.

8)

osób

Poz. 2465

i ich

zwierzęta

§ 3. Zasady nie naruszają innych przepisów
prawa w zakresie dotyczącym utrzymania czystości
i porządku, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U z 2008 r. Nr 25, poz.150
późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 185,
poz. 1243 późn. zm.).
Rozdział 2
Zadania gminy w zakresie utrzymania
czystości i porządku na swoim terenie
§ 4. Gmina ma obowiązek tworzyć warunki do
wykonywania
prac
związanych
z utrzymaniem
czystości i porządku poprzez:
1. Zapewnienie wywozu i odbioru odpadów
komunalnych poprzez wydanie zezwoleń, podpisanie
umów z jednostkami zapewniającymi ich składowanie,
wykorzystywanie
i unieszkodliwianie,
bądź
też

dotkniętych

lub

7.
Utworzenie
ewidencji
zbiorników
bezodpływowych
i oczyszczalni
przydomowych
w celu
opracowania
planu
rozwoju
sieci
kanalizacyjnej.
8. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez
właścicieli
nieruchomości
i przedsiębiorców
obowiązków wynikających z ustawy.
9.
Budowę,
utrzymanie
i eksploatację
wspólnych z innymi gminami: szaletów publicznych.
Rozdział 3
Wymagania w zakresie otrzymania czystości
i porządku na terenie i w obiektach użytku publicznego
§ 5.
Osobom
korzystającym
z terenów
i obiektów użyteczności publicznej zabrania się:
1. Wyrzucania i wylewania odpadów do rowów
przydrożnych, cieków i terenów użytku publicznego.
2. Niszczenia znajdujących się na tych terenach
elementów infrastruktury technicznej takich jak: koszy
na śmieci, ławek, instalacji oświetleniowej, tablic
informacyjnych i innych urządzeń.
3. Niszczenia zieleni.
4. Hałasowania i zachowywania się w sposób
wykraczający poza ogólnie przyjęte normy.
5. Spalania odpadów gromadzonych w koszach
ulicznych i pojemnikach specjalnie do tego celu
przeznaczonych.
6. Rozmieszczania ogłoszeń, plakatów, itp.
w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
a przede
wszystkim
na
drzewach,
słupach,
przystankach autobusowych, elewacjach budynków,
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ogrodzeń innych obiektów stanowiących własność
komunalną.
7. Zabrania się gromadzenia w koszach
ulicznych odpadów komunalnych powstających
w lokalach
handlowych,
gastronomicznych,
usługowych i mieszkalnych.

kwietników, klombów, zarówno komunalnych
jak i będących własnością osób fizycznych
i prawnych,
7)

utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych
w stanie wolnym od zachwaszczenia,

8)

oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwanie
błota i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych
wzdłuż
nieruchomości,
a w przypadku braku chodnika pobocza. Za
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Błoto, lód, śnieg oraz inne zanieczyszczenia
winny być niezwłocznie usuwane poprzez
podjecie
działań
usuwających
śliskość
z chodnika zamiatanie, zbieranie, zmywanie,
itp.
z chodników,
z dróg
publicznych,
z przystanków autobusowych przez podmioty
do tego zobowiązane na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia
uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości należy gromadzić na skraju
chodnika od strony jezdni z zachowaniem
możliwości odpływu wody do kanalizacji
w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia
uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych
oraz z dróg publicznych należy gromadzić przy
krawędzi jezdni poza terenem przystanku
komunikacyjnego w sposób nie utrudniający
zatrzymywania się pojazdów, wysiadania
i wsiadania
pasażerów.
Właściciele
nieruchomości
oraz
podmioty
wskazane
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobowiązani są do usunięcia
nawisów lodowych czy śnieżnych z budynków
położonych przy trasach komunikacyjnych
niezwłocznie po ich pojawieniu się. Właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do
uprzątnięcia
chodnika,
na
którym
jest
dopuszczony płatny postój lub parkowanie
pojazdów samochodowych,

9)

uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu
i innych
zanieczyszczeń
z przystanków
komunikacyjnych należy do obowiązków
przedsiębiorców użytkujących tereny służące
komunikacji publicznej,

10)

obowiązki utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych należą do zarządu drogi,

11)

obowiązki utrzymania czystości i porządku na
terenie budowy należą do kierownika budowy,

12)

utrzymywania w odpowiednim stanie zjazdów
z dróg
publicznych
prowadzących
do
nieruchomości,

13)

utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia
wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia,

14)

umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń,
nekrologów
na
urządzeniach
do
tego
przeznaczonych,

§ 6. 1. Na terenach użytku publicznego
(drogach, placach, parkach, obiektach sportowych)
rozmieszcza się kosze uliczne.
2. Obowiązek utrzymania czystości wokół
koszy oraz usuwanie zgromadzonych w nich odpadów
ciąży na zarządcy drogi, a na innych nieruchomościach
na ich właścicielach.
3. Ustala się częstotliwość opróżniania koszy
ulicznych: „w miarę potrzeb” oraz w okresie
wiosenno-letnim przynajmniej 2 razy w miesiącu.
Rozdział 4
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie
utrzymania czystości i porządku
§ 7. Obowiązki właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymania czystości i porządku
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do
utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu
sanitarno–higienicznego nieruchomości.
2.
Właściciele
najemcy/właściciele lokali
czystości i porządku na
poprzez:

nieruchomości
oraz
zapewniają utrzymanie
terenie nieruchomości

1)

wyposażenie
nieruchomości
w urządzenia
służące do zbierania odpadów komunalnych
(z obowiązku gromadzenia zwolnieni są
właściciele
niezabudowanych
działek
budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy
pod warunkiem, że na działce tej nie jest
prowadzona działalność gospodarcza),

2)

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub
przydomową
oczyszczalnię
ścieków
bytowych, spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych,

3)

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
wyłonionych
ze
strumienia
odpadów
komunalnych i przekazywania ich do odbioru
podmiotowi
uprawnionemu
w terminach
wcześniej z nim ustalonych,

4)

usuwanie z terenu nieruchomości
pojazdów samochodowych,

5)

systematycznego obcinania gałęzi i krzewów
zwisających nad chodnikiem lub innym
miejscem
użyteczności
publicznej,
utrudniającymi
bezpieczne
przejście
lub
przejazd,

6)

wraków

pielęgnację
i utrzymywanie
estetycznego
wyglądu
terenów
zielonych,
ogrodów,
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Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12781 -

Poz. 2465

15)

utrzymanie budynków, ogrodzeń i innych
urządzeń nieruchomości w odpowiednim stanie
technicznym, nie stwarzającym zagrożenia dla
otoczenia, a także wyposażenia budynku
w tabliczkę z czytelnym numerem domu,

kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami
niniejszego regulaminu, w szczególności ścieki takie
nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
zbiorników wodnych lub do ziemi.

16)

osoby wyjeżdżające samochodami, ciągnikami
rolniczymi, maszynami, zaprzęgami konnymi
z dróg polnych, placów budowy, itp. na drogi
publiczne mają obowiązek wcześniejszego
oczyszczania
kół
tych
pojazdów
z zanieczyszczeń
oraz
zabezpieczenia
przewożonych ładunków przed wypadaniem na
drogi i zanieczyszczeniem ich,

2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów
samochodowych i maszyn rolniczych w miejscach do
tego nieprzystosowanych, w szczególności w pobliżu
wód powierzchniowych, zbiorników i ujęć z wodą
pitną.

17)

właściciele nieruchomości przy wykonywaniu
obowiązku określonego w pkt 1-2 zobowiązani
są do udokumentowania w formie umowy
i dowodu płacenia (faktury, rachunki) za
korzystanie z usług wykonywanych przez
zakład będący gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości lub w zakresie opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu
nieczystości ciekłych przez okazanie takiej
umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

§ 8. Na terenie gminy, mając na uwadze
zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków, dopuszcza się
spalanie
drewna
z zachowaniem
przepisów
przeciwpożarowych,
2.
zakopywania
w ziemi
odpadów,
a w szczególności odpadów niebezpiecznych takich
jak: baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zużyte
oleje, środki ochrony roślin, przeterminowane
lekarstwa,

3. Naprawy pojazdów mechanicznych oraz
maszyn rolniczych powinny być przeprowadzane
w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może
dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą
eksploatacją w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności
te nie mają negatywnego oddziaływania na
środowisko, a powstające w wyniku tych czynności
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Rozdział 5
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do:
-

wyposażenia
przeznaczone
komunalnych,

-

wydzielenia
części
nieruchomości
o utwardzonym podłożu z przeznaczaniem na
umieszczenie pojemników lub kontenerów
przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,

-

oczyszczania
i dezynfekowania
urządzeń
służących do gromadzenia odpadów jak
i miejsca ustawienia pojemników.

3. zakopywania padłych zwierząt,

nieruchomości
w pojemniki
do
zbierania
odpadów

2. Urządzeniami do gromadzenia odpadów na
terenie Miasta i Gminy Sieniawa mogą być:

4. wypalania traw,
5. wywożenia i deponowania odpadów stałych
w miejscach do tego nie przeznaczonych,

1)

pojemniki na odpady o pojemności - 240 l,
l40 l, 120 l, 60 l zabudowa jednorodzinna,

6. wylewania nieczystości ciekłych
zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia,

2)

kontenery na odpady o pojemności 2,2 m3
i 1,5 m3 zabudowa wielorodzinna i miejsca
przeznaczone do użytku publicznego,

3)

worki o pojemności 120 l, 60 l – zabudowa
jednorodzinna,

4)

kosze uliczne.

poza

7.
wykorzystywania
nieczynnych
studni
kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych
i wód
opadowych
spływających
z powierzchni dachów, podjazdów, itp.,
8. wprowadzania do urządzeń kanalizacji
nieczystości
ciekłych
o innych
parametrach,
a w szczególności z gnojowików, kompostowni,
silosów oraz olejów silnikowych,
9. malowania, np.
budynków, ogrodzeniach, itp.

grafitii

na

ścianach

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych
i maszyn rolniczych poza myjniami można dokonywać
jedynie w miejscach utwardzonych a powstające
nieczystości ciekłe odprowadzane powinny być do

3. Pojemniki na odpady komunalne należy
ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla
ich użytkowników jak i pracowników jednostki
wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych
uciążliwości
i utrudnień
dla
mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych stosuje się pojemniki i worki spełniające
warunki
określone
w niniejszym
regulaminie,
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stosownie oznakowane i przeznaczone wyłącznie do
gromadzenia
odpadów
jednego
rodzaju
przy
zastosowaniu następującej kolorystyki:

7)

dla cmentarzy co najmniej jeden pojemnik,
kontener lub worki opróżniane w miarę
potrzeby,

-

szkło kolorowe – pojemnik lub worek zielony;

8)

-

szkło białe – pojemnik lub worek biały;

-

makulatura – pojemnik lub worek niebieski;

w
przypadku
lokali
handlowych
i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również
ustawienie na
zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 120 l na odpady.

-

tworzywa sztuczne- pojemnik lub worek żółty

-

aluminium i metale – pojemnik lub worek szary.
Rozdział 6

5. Organizator imprezy lub zgromadzenia
o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1)

wyposażenia miejsca, w którym się ono
odbywa w odpowiednią ilość pojemników na
odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej
liczby toalet,

2)

oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów
bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak
nie później niż w ciągu 36 godzin,

3)

oczyszczenia
terenów
przyległych,
jeżeli
występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie
spowodowane imprezą).

Częstotliwości i zasady wywozu
odpadów komunalnych
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do podpisania umowy na odbiór zgromadzonych
na nieruchomości odpadów komunalnych stałych bądź
ciekłych z podmiotami posiadającymi odpowiednie
zezwolenie w tym zakresie.
2.
Właściciele
domków
letniskowych,
rekreacyjno-wypoczynkowych, altanek usytuowanych
na terenie Miasta i Gminy Sieniawa zobowiązani są do
podpisania umowy na odbiór zgromadzonych na
nieruchomości odpadów komunalnych stałych co
najmniej 1 raz na miesiąc w ilości nie mniejszej niż
110 litrów w sezonie letnim maj – wrzesień. Termin
oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z tych nieruchomości określa firma przewozowa.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek
właściciela nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa może zmniejszyć częstotliwość oddawania
odpadów nieczystości stałych z ograniczeniem –
niemniej niż 1 raz na 2 miesiące.
4.
Odpady
komunalne
magazynowane
w pojemnikach
o minimalnej pojemności na miesiąc:

powinny
być
lub
workach

6.
Odbioru
odpadów
komunalnych
od
właścicieli nieruchomości mogą dokonywać wyłącznie
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w tym zakresie, lub zakład będący gminną
jednostką organizacyjną na podstawie pisemnej
umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.
7.
Odbiór
odpadów
stałych
z terenu
nieruchomości powinien odbywać systematycznie
z częstotliwością, co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie ( w obszarze zabudowy miejskiej) i jeden raz
na miesiąc ( w obszarze zabudowy wiejskiej).
Szczegółowe zasady i terminy odbioru odpadów
z nieruchomości regulować powinna umowa zawarta
pomiędzy właścicielem nieruchomości, a zakładem
gminnym lub przedsiębiorcą posiadającym stosowne
zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa.

1)

co najmniej jeden pojemnik lub worek na
odpady komunalne -120 l i worki w miarę
potrzeb na rodzinę,

2)

dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego
ucznia i pracownika,

8. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości
odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
lub kontenerów mogą być używane odpowiednio
oznaczone worki udostępnione przez jednostkę
wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł
umowę na odbiór odpadów komunalnych.

3)

dla lokali handlowych – 50 l na każde 10m2
pow. całkowitej jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

9. Zmiany istotne, co do rodzaju i ilości
gromadzonych odpadów należy każdorazowo zgłaszać
do jednostki prowadzącej wywóz odpadów.

4)

dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l
na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120l na każdy
punkt,

5)

dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych
i socjalnych
–
pojemnik
o pojemności
120
l
na
każdych
10 pracowników,

10. Miejsce ustawienia pojemników i worków
winno być utwardzone i położone w odległości nie
większej niż 10 m od trasy przejazdu samochodu
śmieciarki zabezpieczone przed zbieraniem się wody
i błota oraz nie może stwarzać utrudnień dla
użytkowników i właścicieli sąsiednich nieruchomości.

6)

dla domów opieki, szpitali, internatów,
pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,

11.
W
przypadku
braku
możliwości
zlokalizowania
miejsca
ustawienia
pojemników
zapewniającego łatwy dojazd samochodu, pojemniki
i worki winny być ustawione w miejscu poza
nieruchomością, po uzyskaniu zgody właściciela
nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym na czas
odbioru odpadów i bezzwłocznie usuwane.
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12. Zezwala się na wspólne korzystanie
sąsiadujących ze sobą nieruchomości zabudowanych
lub
budynków
mieszkalnych
z urządzeń
do
gromadzenia odpadów.
13. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca
ustawienia
pojemników
ponosi
właściciel
nieruchomości.
14. Maksymalne napełnienie pojemnika winno
umożliwić przykrycie go pokrywą, a worek powinien
być zawiązany.
15. Transport odpadów komunalnych powinien
odbywać się przy pomocy specjalistycznych środków
transportowych przystosowanych do tego celu.
16. Transport odpadów komunalnych powinien
odbywać
się
w sposób
zapewniający
nie
wydostawanie się odpadów na zewnątrz pojazdu,
zanieczyszczając
otoczenie.
Ewentualne
zanieczyszczenie otoczenia powstałe przy transporcie
odpadów musi być niezwłocznie usunięte przez
przedsiębiorcę wykonującego daną usługę.
17.
Przedsiębiorca
zobowiązany
jest
utrzymywać środki transportu w należytej czystości
oraz prowadzić systematycznie ich dezynfekcję.
Pojazdy te muszą być odpowiednio oznakowane.
18. Upoważniony przedstawiciel Burmistrza
Miasta i Gminy Sieniawa może dokonywać kontroli
wykonywania usług przez firmę wywozową.

1)
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21. Odpady komunalne wielkogabarytowe takie
jak: zużyte meble, materace, sprzęt użytku domowego
i inne winny być gromadzone w wydzielonym miejscu
na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający
korzystanie z nieruchomości przez osoby do tego
uprawnione i usuwane możliwie jak w najszybszych
terminach
indywidualnie
uzgodnionych
z przedsiębiorcą. Firma wywozowa obsługująca gminę
przeprowadzi raz do roku zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych.
Rozdział 7
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
§ 12. Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
komunalnych u „źródła” ich powstawania.
1. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych
powinni być objęci wszyscy mieszkańcy, zakłady
pracy i szkoły funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy
Sieniawa. W akcjach selektywnej zbiórki czynny udział
winna brać młodzież szkolna. Wraz z selektywną
zbiórką odpadów stałych prowadzić należy akcję
informacyjno-edukacyjną na temat jej znaczenia dla
ochrony środowiska naturalnego.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
prowadzić
segregację
odpadów
komunalnych
z podziałem na odpady opakowaniowe: - szkło białe, szkło kolorowe, - tworzywa sztuczne, - makulatura, aluminium i drobne metale.

19. Odpady roślinne powstające na terenie
nieruchomości powinny być gromadzone oddzielnie
w oznakowanych
pojemnikach
lub
workach
z tworzywa sztucznego dostarczone przez firmę
wywozową oraz przekazywane do kompostowni
odpadów. Z obowiązku zwolnieni są właściciele
nieruchomości
dokonujący
kompostowania
we
własnym zakresie bądź używający drewna powstałego
w wyniku prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na
nieruchomości do celów energetycznych. Termin
odbioru
odpadów
ulegających
biodegradacji
z nieruchomości zostaną ustalone w umowie zawartej
pomiędzy
właścicielem
nieruchomości
a przedsiębiorcą. Tworzenie kompostowników nie
może stanowić uciążliwości dla użytkowników
sąsiednich nieruchomość.

3. Odpady podlegające zbiórce selektywnej
należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach odpowiednio oznakowanych,
ustawionych
w wyznaczonych
miejscach
lub
selektywnej zbiórki w odpowiednio oznakowanych
workach „u źródła”.

20. Maksymalne ilości odpadów ulegających
biodegradacji przeznaczone do składowania na
składowisku odpadów wynoszą:

Zagospodarowywanie odpadów niebezpiecznych,
wyłonionych ze strumienia odpadów komunalnych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz
odpadów z remontu

do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż
75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,

2)

do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż
50 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,

3)

do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż
35
%
wagowo
całkowitej
masy
odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na
terenie gminy Sieniawa.

4. Pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów nie mogą jednocześnie służyć do
gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych.
5. Przy dokonywaniu selektywnej zbiórki
odpadów mają odpowiednio zastosowanie przepisy
niniejszego regulaminu odnoszące się do gromadzenia
i usuwania odpadów w sposób nie selektywny.
Rozdział 8

§ 13. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej
segregacji,
składowaniu
i transporcie
do
specjalistycznych zakładów, gdzie poddawane są
odpowiednim procesom.
1. Odbieranie odpadów niebezpiecznych na
terenie Miasta i Gminy Sieniawa odbywać się będzie
w ramach obwoźnej zbiórki odpadów. Zbiórka
obwoźna planowana jest raz w roku. Terminy oraz
miejsca odbioru odpadów niebezpiecznych zostaną
każdorazowo podane do publicznej wiadomości
poprzez
ogłoszenia
rozwieszone
na
tablicach
zlokalizowanych na obszarze, na którym będzie
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prowadzona zbiórka minimum na dwa tygodnie przed
planowanym terminem odbioru odpadów.
2. Zużyte baterie samochodowe i zużyte
akumulatory
samochodowe
należy
przekazać
sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub
akumulatorów
samochodowych,
podmiotowi
prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych
baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów
samochodowych,
zbierającemu
zużyte
baterie
samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe,
prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii
samochodowych
lub
zużytych
akumulatorów
samochodowych lub wprowadzającemu baterie
samochodowe
lub
akumulatory
samochodowe.
Dodatkowo zużyte baterie samochodowe i zużyte
akumulatory samochodowe można oddać podczas
obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie
gminy Sieniawa.
3. Zużyte rozpuszczalniki, tonery przekazywać
należy firmom mającym stosowne zezwolenie Starosty
Przeworskiego na prowadzenie takiej działalności.
Informacje o takich firmach uzyskać można na stronie
internetowej
w Starostwie
Powiatowym
w Przeworsku.
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2. W przypadku gdy przyłączenie do sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadnione właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do: - wyposażenia nieruchomości w przydomową
oczyszczalnię ścieków lub, - szczelny zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych, - urządzenia
wymienione w ust.2 spełniać muszą wymagania
określone odrębnymi przepisami
§ 15. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej
w przydomową
oczyszczalnie
ścieków
lub
bezodpływowy
zbiornik
nieczystości
ciekłych
zobowiązany jest do: - pozbywania się komunalnych
osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości
ciekłych;
2.
Częstotliwość
czynności
opróżniania
i pozbywania wynikać powinna z pojemności zbiornika
oraz ilości powstających osadów ściekowych.
3.
1.
Właściciel
nieruchomości
jest
zobowiązany
do
systematycznego
usuwania
nieczystości płynnych z urządzeń służących do ich
gromadzenia oraz niedopuszczania do ich przepełniania
i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu.

4.
Zbiórka
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego odbywać się będzie raz w roku
i obejmie swym zasięgiem teren całej Gminy. Zbiórka
poprzedzona będzie szeroką akcją informacyjną wśród
mieszkańców.

4.
Do
odbioru
nieczystości
ciekłych
z nieruchomości upoważniony jest zakład będący
gminną jednostką organizacyjną bądź przedsiębiorca
posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności
w tym zakresie.

5. Wraki samochodowe należy przekazywać do
stacji demontażu albo do punktu zbierania pojazdów
mających
stosowne
zezwolenie
Wojewody
Podkarpackiego na prowadzenie takiej działalności.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do udokumentowania korzystania z usług odbioru
nieczystości ciekłych i osadów ściekowych z terenu
nieruchomości świadczonych przez zakład stanowiący
gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadające-go
zezwolenie
na
wykonywanie
działalności w tym zakresie.

6.
Wraki
pojazdów
samochodowych
złomowane
są
przez
ostatniego
właściciela.
W przypadku, gdy odnalezienie ostatniego właściciela
wraku pojazdu przedłuża się usunięcie wraku pojazdu
odbywa się w trybie wykonania zastępczego przez
gminę.
7.
Odpady
pochodzące
z terenów
budowlanych, remontowych lub demontażu obiektów
budowlanych mogą być
odbierane w ramach
dodatkowego porozumienia z odbiorcą. Dopuszcza się
krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym,
gromadzenie zmieszanego gruzu budowlanego luzem
na terenie własnej posesji. Koszty związane
z usunięciem od-padów z remontów będzie ponosił
właściciel nieruchomości.
8.
Właściciel
nieruchomości
posiadający
odpady zawierające azbest zobowiązany jest do ich
usunięcia i przekazania do zakładu utylizacji na własny
koszt przy pomocy specjalistycznych firm zajmujących
się usuwaniem odpadów zawierających azbest.
Rozdział 9
Gromadzenie nieczystości ciekłych i ich usuwanie
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest podłączyć nieruchomość do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.

6. W przypadku nieruchomości wyposażonej
w lokalna
oczyszczalnię
ścieków
komunalnych,
właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do
posiadania
pozwolenia
wodno-prawnego
na
odprowadzanie
oczyszczonych
ścieków
powierzchniowych do wód lub do ziemi, jeżeli ilość
odprowadzanych ścieków przekroczy 5 m3 na dobę
oraz dokumentów potwierdzających wywóz osadów
do oczyszczalni.
Rozdział 10
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są
zobowiązane
do
zachowania
bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, ponosząc też pełną odpowiedzialność za
zachowanie zwierząt.
§ 17.
Do
obowiązków
utrzymujących zwierzęta domowe należy:

właścicieli

1. W odniesieniu do psów: - wyposażenie psa
w obrożę, a w przypadku raz uznawanych za
agresywne – w kaganiec, - prowadzenie psa na
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uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub
w inny
sposób
zagrażającego
otoczeniu
–
w nałożonym kagańcu, - systematyczne szczepienie
przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.56 ust.2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz
zwalczaniu
chorób
zakaźnych
zwierząt
(Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), która nakłada
obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech
miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych,
weterynaryjnych,
policyjnych
zaświadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu, - utrzymanie psów
ras „Amerykański pit bull terrier”, Perro de Presa
Mallorguin, Bul-dog amerykański, Dog argetynski,
Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Ak-bash
dog, Anatolin karabash, Moskiewski stróżujący
i Owczarek kaukaski – wymaga zezwolenia.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt
domowych:
stały
i skuteczny
dozór,
niewyprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp.,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów-przewodników, niewyprowadzanie zwierząt domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne
jest wyłącznie na terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie znakowych, w sytuacji,
gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli
nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne, - zwolnienie przez właściciela
nieruchomości
psów
ze
smyczy na
terenie
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość
jest
ogrodzona
w sposób
uniemożliwiający
jej
opuszczenie
przez
psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, natychmiastowe
usuwanie
przez
właścicieli,
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe
w obiektach
i na
innych
terenach
przeznaczonych
do
użytku
publicznego,
aw
szczególności
na
chodnikach,
jezdniach,
parkingach, terenach zielonych, itp., postanowienie to
do nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z psów przewodników, - usunięcie zwłok padniętego
zwierzęcia, - powiadomienie służby weterynaryjnej
i Burmistrza Gminy o pojawieniu się u zwierzęcia
objawów choroby zakaźnej, - niedopuszczanie do
zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
3. Hodowcy zwierzą domowych zobowiązani
są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych
spod zabudowy.
§ 18.
zwierzętami

Zasady

postępowania

z bezdomnymi

1.
Zwierzęta
domowe
poruszające
się
w miejscach publicznych bez opieki oraz psy
bezpańskie będą odławiane i przekazywane do
schroniska dla zwierząt z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie zwierząt.
2. Koszty związane z odłowieniem psa oraz
koszty jego pobytu w schronisku ponosi właściciel lub
opiekun psa, a w przypadku braku możliwości
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ustalenia właściciela lub opiekuna koszty ponosi
gmina.
Rozdział 11
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji
§ 19. Chów zwierząt gospodarskich powinien
być
usytuowany
prowadzony
w sposób
nie
pogarszający warunków zdrowotnych ludzi, nie
powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza
gleby i wody.
§ 20. Właściciele zwierząt gospodarskich
zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów
oraz nieczystości powstałych w związku z hodowlą
zwierząt
w sposób
zgodny
z obowiązującymi
przepisami a w szczególności przepisami sanitarno epidemiologicznymi oraz ochrony środowiska.
§ 21. Przy hodowli zwierząt gospodarskich
musza być spełnione min. następujące wymogi:
1. zwierzęta domowe utrzymywane na
nieruchomości, w tym wypasane na pastwiskach
wiejskich
powinny
być
zabezpieczone
przed
samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości,
2.
hodowla
nie
powinna
powodować
nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy
wydzielanie uciążliwych zapachów w stosunku do
nieruchomości sąsiednich,
3. nieczystości ciekłe z hodowli nie mogą
zanieczyszczać wód powierzchniowych i podziemnych
oraz nie mogą być odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej.
§ 22. 1. Przepędzanie zwierząt gospodarskich
i domowych drogami publicznymi jest możliwe jedynie
po spełnieniu warunku, że zwierzęta będą prowadzone
pod nadzorem i w sposób nieutrudniający ruchu
drogowego.
2. Właściciele zwierząt, które zanieczyściły
teren użytku publicznego zobowiązani są do
uprzątnięcia zanieczyszczenia.
3. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie
zwłok bezdomnych zwierząt zapewnia się poprzez
zawarcie
stosownej
umowy
z podmiotem
posiadającym zezwolenie na świadczenie tych usług.
4. Utylizację padłych zwierząt
zakłady
spełniające
wymagania
w odrębnych przepisach.

prowadzą
określone

Rozdział 12
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowi
deratyzacji
§ 23.
1.
Obowiązującą
deratyzację
przeprowadza
się
jeden
raz
na
rok
w nieruchomościach
zabudowanych
budynkami
wielomieszkaniowymi,
obiektach
użyteczności
publicznej, obsługi ludności oraz w obrębie, których
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
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2. Deratyzacja obowiązkowo powinna być
przeprowadzona dwa razy do roku (kwiecień - maj,
październik - listopad) w śmietnikach, zsypach,
piwnicach, węzłach ciepłowniczych, a szczególnie
magazynach, składach, wiatach.

podlegają
odpowiedzialności
w ustawie.

określonej

§ 25. W sprawach nie uregulowanych
niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym
zakresie.

4. Deratyzację na terenach nieruchomości
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi prze
prowadza się w miarę potrzeby.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

5. Obowiązek deratyzacji spoczywa na
właścicielach nieruchomości, który ponosi koszty jej
przeprowadzenia.

się

§ 27. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej
w Sieniawie Nr Uchwała Nr XXXI/276/2006 Rady
Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 marca 2006 r.

6. Termin przeprowadzenia obowiązkowej
deratyzacji uzgodniony z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, Burmistrz Miasta i Gminy
Sieniawa podaje do publicznej wiadomości po przez
obwieszczenie.
winny

karnej

2. Postępowanie w powyższych sprawach
toczy się według przepisów kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.

3. Miejsca wyłożenia trutki powinny być
oznakowane i niedostępne dla dzieci, a po terminie
trutkę i oznakowanie należy usunąć.

7.
Deratyzację
specjalistyczne jednostki.

Poz. 2466

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

wykonywać

Rozdział 13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Postanowienia końcowe

Zenon Szkamruk

§ 24. 1. Osoby, które nie wykonują
określonych w niniejszym Regulaminie obowiązków

2466
UCHWAŁA NR LI/503/10
RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE
z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku podanej
w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Rada
Miejska w Sieniawie uchwala co następuje:
§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały 2010 r podaną w komunikacie Prezesa GUS
(ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 76 , poz. 960)
z kwoty 37,64 zł za 1q do kwoty 34,10 zł za 1q żyta
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
obszarze Miasta i Gminy Sieniawa w 2011 roku.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.

się

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez rozpublikowanie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa
i w miejscach zwyczajowo przyjętych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
należnego podatku rolnego w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Szkamruk
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UCHWAŁA NR XLV/457/2010
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2006 Rady Miejskiej W Sokołowie Młp.
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
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) 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),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216,
poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska
w Sokołowie Młp. uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić załącznik nr 1 do Uchwały
Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia
13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych, na
wzór ZN-1/B.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Nykiel
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UCHWAŁA NR LXXVII/1226/10
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru mieszkaniowo – usługowego Osiedla „Hutnik” w Stalowej Woli
Działając na podstawie art. 18, ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym – (jednolity tekst Dz. U. Nr 142
z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003
roku
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym – (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Stalowej
Woli po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
„Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa
Wola” uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/483/05 Rady
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 stycznia 2005r.
z późniejszymi zmianami, uchwala co następuje:
Rozdział 1

liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej
niż 50% obszaru;
2)

przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe, zajmując mniej niż
40% obszaru;

3)

terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym
rodzaju
przeznaczenia,
wyznaczony
na
rysunku
planu
liniami
rozgraniczającymi
i oznaczony
symbolem
literowym bądź cyfrowo – literowym;

4)

usługach
lub
obiektach
usługowo
–
handlowych – należy przez to rozumieć obiekty
budowlane,
pomieszczenia
w budynkach
i urządzenia służące do działalności, której
celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie
wytwarzanie
bezpośrednio
metodami
przemysłowymi dóbr materialnych;

5)

nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię, przy której może być
usytuowane lico ściany frontowej nowego
obiektu
kubaturowego
bez
prawa
jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej
ulicy
z wyłączeniem
detali
wystroju
architektonicznego,
za
wyjątkiem
stacji
transformatorowych;

6)

usługach komercyjnych – należy przez to
rozumieć usługi o charakterze rynkowym
nastawione na osiągnięcie zysku, nie zaliczone
do
przedsięwzięć
mogących
zawsze
i potencjalnie oddziaływać na środowisko;

7)

usługach nieuciążliwych – to usługi spełniające
wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego
przeznaczenia obiektu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
mieszkaniowo – usługowego Osiedla „Hutnik”
w Stalowej Woli, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni
ok. 80ha, położony pomiędzy terenami PKP
a ul. Wrzosową i ul. Sosnową.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)

załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000,
stanowiący integralną część planu;

2)

załącznik Nr 2 – określenie sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasady ich
finansowania.
4. Zakres obowiązywania rysunku planu:

1)

granice obszaru objętego planem miejscowym;

2)

linie
rozgraniczające
przeznaczeniu
lub
zagospodarowania;

3)

4)

tereny
różnych

o różnym
zasadach

przeznaczenie
poszczególnych
terenów
określone symbolem literowym i numerem
wyróżniającym go spośród innych terenów;

1)

MW – teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o powierzchni – 2,33ha;

2)

MN–
tereny
jednorodzinnej
42,09ha;

nieprzekraczalne linie zabudowy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)

§ 3. 1. Ustala się podstawowe przeznaczenie
terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi
i oznaczonych
następującymi
symbolami:

przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym obszarze, wyznaczonym

zabudowy
mieszkaniowej
o łącznej
powierzchni
–
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3)

MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowo –
usługowej o łącznej powierzchni – 2,71ha;

4)

U – teren zabudowy usługowej o powierzchni –
0,20ha;

5)

Uo, Uz – teren zabudowy usług oświaty
i ochrony zdrowia o powierzchni – 0,61ha;

6)

Uk – teren zabudowy sakralnej o powierzchni –
0,04ha;

7)

US – teren sportu i rekreacji o powierzchni –
0,47ha;

8)

P – teren odzysku odpadów paleniskowych
o powierzchni – 1,56ha;

9)

P,U – teren zabudowy produkcyjno – usługowej
o powierzchni – 5,67ha;

10)

ZI – tereny zieleni
powierzchni – 1,13ha;

11)

ZL – teren lasów o powierzchni – 2,00ha;

12)

Zn – tereny zieleni nieurządzonej o łącznej
powierzchni – 5,15ha;

13)

WS
–
tereny
wód
powierzchniowych
śródlądowych o łącznej powierzchni – 1,67ha;

14)

KDL – tereny drogi klasy L – lokalnej o łącznej
powierzchni – 6,62ha;

15)

KDD – tereny drogi klasy D – dojazdowej
o łącznej powierzchni – 6,13ha;

16)

KDw – tereny dróg wewnętrznych o łącznej
powierzchni – 0,05ha;

17)

Kxj – tereny ciągów pieszo – jezdnych o łącznej
powierzchni – 0,34ha;

18)

Kx – teren ciągu pieszego o powierzchni –
0,016ha;

19)

izolacyjnej

o łącznej

Poz. 2468
garaży blaszanych i obiektów gospodarczych
blaszanych;

2)

grodzenia
posesji
od
strony
ciągów
komunikacyjnych
przy
użyciu
prefabrykowanych
przęseł
betonowych
(dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych
kształtek betonowych do budowy słupków
i murków
cokołowych
z ażurowym
wypełnieniem przęseł elementami drewnianymi
lub metalowymi).

2.
Dopuszcza
się
remont,
rozbudowę,
przebudowę
i nadbudowę
istniejącej
zabudowy
zgodnie
z zasadami
zagospodarowania
terenu
i kształtowania zabudowy, określonymi w Rozdziale
III – ustalenia szczegółowe.
3. Na terenach objętych planem dopuszcza się
możliwość
sytuowania
nośników
reklamowych
w formie słupów reklamowych o wysokości nie
większej niż 4m, masztów flagowych o wysokości nie
większej niż 8m oraz tablic, neonów i ekranów
o powierzchni nie większej niż 8m2 w obrysie
zewnętrznym.
4. Tereny pomiędzy linią zabudowy a linią
rozgraniczającą drogę należy zagospodarować zielenią
niską, średniowysoką i wysoką, w ramach, których
dopuszcza się lokalizację:
1)

obiektów małej architektury;

2)

słupów z logo firmy o wysokości nie większej
niż 4m;

3)

połączeń komunikacyjnych dróg wewnętrznych
z drogami publicznymi oraz zjazdów z dróg;

4)

miejsc postojowych, przy czym współczynnik
powierzchni
miejsc
postojowych
do
powierzchni terenu znajdującego się pomiędzy
linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę
w obrębie każdej działki budowlanej nie może
przekroczyć 20%;

KS – teren zespołu garaży o powierzchni –
0,98ha;

5)

obudowanych
miejsc
na
pojemniki
czasowego gromadzenia odpadów stałych;

20)

E – tereny stacji transformatorowych o łącznej
powierzchni – 0,06ha;

6)

urządzeń budowlanych i sieci
z infrastrukturą techniczną.

21)

K – tereny pompowni ścieków sanitarnych
o łącznej powierzchni – 0,06ha;

22)

C – tereny wymiennikowi ciepła o łącznej
powierzchni – 0,17ha.

5. Na obszarze planu
dopuszcza się
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie
związanych z obsługą terenów objętych planem, jeżeli
nie ograniczy to możliwości zagospodarowania tych
terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu.

Rozdział 2

ochrony

i kształtowania

ładu

1. W obszarze planu zakazuje się:
1)

związanych

6. Tereny, których istniejące przeznaczenie nie
jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego, mogą
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy – do
czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym
obszarze objętym planem
§ 4. Zasady
przestrzennego

do

lokalizowania
tymczasowych
obiektów
budowlanych
(za
wyjątkiem
obiektów
stanowiących zaplecze budowy) oraz nowych

7. Ustala się wzdłuż cieków wodnych
obustronne pasy ochronne o szerokości 5,0 m (licząc
od górnej krawędzi skarpy cieku), na których
obowiązuje zakaz zabudowy oraz grodzenia.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
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1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową zakazuje
się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze
i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za
wyjątkiem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej.

a)

dla
terenu
zabudowy
wielorodzinnej (MW) – 30,0 m;

mieszkaniowej

b)

dla
terenów
zabudowy
jednorodzinnej (MN) :

mieszkaniowej

-

wolnostojącej - 18,0 m;

2.
Ustala
się
konieczność
zachowania
warunków w obrębie Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola –
Rzeszów”
poprzez
zapewnienie
zastosowania
rozwiązań
technicznych
i technologicznych
nie
powodujących zagrożeń dla środowiska wodnego
i mogących
doprowadzić
do
skażenia
wód
podziemnych w zakresie:

-

szeregowej - 7,0 m;

c)

dla terenów zabudowy mieszkaniowo
usługowej i usługowej (MN,U; U) – 20,0 m;

d)

dla terenów odzysku odpadów paleniskowych
i terenów zabudowy produkcyjno – usługowej
(P, P,U) – 26,0 m;

3)

minimalna powierzchnia działki budowlanej
powstałej w wyniku podziału geodezyjnego
położona w poszczególnych kategoriach terenu
nie może być mniejsza niż:

a)

dla
terenu
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) - 2000 m2;

3. Zachować dopuszczalny poziom hałasu:

b)

dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami MN i MW, dopuszczalny poziom
hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej;

dla
terenów
zabudowy
jednorodzinnej (MN):

-

wolnostojącej - 500 m2,

-

szeregowej - 200 m2;

c)

dla terenów zabudowy mieszkaniowo
usługowej i usługowej (MN,U; U) - 700 m2;

d)

dla terenu odzysku odpadów paleniskowych
i terenów zabudowy produkcyjno – usługowej
(P,U; P) -1000 m2;

4)

ustala się kąt położenia granic nowo
wydzielonych działek w stosunku do pasa
drogowego w przedziale pomiędzy 60o a 120o ;

5)

na poszczególnych terenach objętych planem
dopuszcza się wydzielanie działek pod
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
oraz drogi wewnętrznej.

1)

gospodarki ściekowej;

2)

odprowadzenia wód opadowych z terenów tras
komunikacyjnych
i parkingów
przy
wykorzystaniu
separatorów
związków
ropopochodnych.

1)

2)

3)

4)

dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN,U, dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku jak dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem Uo, Uz dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku jak dla terenów zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży;
dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem US dopuszczalny poziom hałasu
w środowisku jak dla terenów wypoczynkowo
– rekreacyjnych poza miastem.

§ 6.
Zasady
kształtowania
i zagospodarowania terenu

zabudowy

–

mieszkaniowej

–

§ 7. Zasady rozbudowy i budowy systemu
komunikacyjnego.

1. Ustala się następujące zasady i warunki
łączenia i podziału nieruchomości objętych planem:

1. Obowiązują następujące
komunikacyjnej terenów:

zasady

obsługi

1)

podział nieruchomości musi zapewniać:

1)

a)

możliwość zagospodarowania wydzielonych
działek w sposób zgodny z określonym w planie
przeznaczeniem terenu i z warunkami jego
zagospodarowania;

ustala
się
układ
komunikacyjny
dróg
publicznych dla obsługi komunikacyjnej terenów
objętych
planem
i powiązania
z układem
komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na
rysunku planu symbolami:

b)

dostęp do drogi publicznej bezpośredni zjazdami
indywidualnymi lub pośredni, poprzez drogę
wewnętrzną lub dojazd wewnętrzny;

a)

KDL – droga lokalna;

b)

KDD – droga dojazdowa.

2)

c)

możliwość doprowadzenia sieci infrastruktury
technicznej.

ustala się układ uzupełniający, oznaczony na
rysunku planu symbolami:

a)

KDw – drogi wewnętrzne;

2)

minimalna szerokość frontu działki budowlanej
powstałej w wyniku podziału geodezyjnego nie
może być mniejsza niż:

b)

Kxj - ciągi pieszo – jezdne;
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zatok przystankowych dla autobusów oraz dla
postoju taksówek;

podłączenie
istniejącej
i projektowanej
zabudowy do sieci teletechnicznej systemem
przewodowym
poprzez
kanalizację
teletechniczną
w ciągu
istniejących
i projektowanych ulic.

3)

W zakresie gazownictwa:

ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

a)

zachowuje się w planie przebiegający przez
osiedle gazociąg wysokoprężny Ø 200/300
Jarosław – Rozwadów;

b)

zaopatrzenie w gaz z istniejącej poza obszarem
opracowania stacji redukcyjno – pomiarowej II0
magistralą
niskociśnieniową
Ø200
przebiegającą wzdłuż dróg 1KDL i 2KDL
poprzez
istniejącą
i projektowaną
sieć
niskociśnieniowa Ø150, Ø100 i Ø80;

c)

dopuszcza
się
możliwość
modernizacji
istniejącego gazociągu wysokoprężnego.

4)

W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a)

z ogólnomiejskiej sieci grzewczej;

b)

zaopatrzenie
w ciepło
poprzez
istniejącą
magistralę ciepłowniczą oraz istniejący system
ciepłowniczy,
doprowadzający
wysokie
parametry
do
dwóch
wymiennikowni
osiedlowych C1 i C2 a także sieć ciepłowniczą
rozdzielczą
doprowadzającą
ciepło
do
poszczególnych segmentów zabudowy;

c)

dopuszcza
się
istniejącej
sieci
preizolowaną;

d)

dopuszcza się na obszarze opracowania
pokrycie
potrzeb
cieplnych
poprzez
indywidualne systemy ogrzewcze.

5)

W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a)

obszar osiedla zaopatrywany będzie w wodę
dla potrzeb komunalnych z ujęcia dla miasta
Stalowa Wola poprzez magistralę Ø 200
przebiegającą po wschodniej stronie drogi 1KDL
oraz sieć pierścieniowo – rozdzielczą Ø 150,
Ø 100 i Ø 90 istniejącą i projektowaną.

6)

W zakresie kanalizacji sanitarnej:

a)

obszar opracowania zostanie skanalizowany
w systemie
rozdzielczym
grawitacyjnym
kanałami Ø 200 i Ø 300, doprowadzającymi
ścieki
sanitarne
do
bezobsługowej
przepompowni ścieków oznaczonej na rysunku
symbolem 1K. Z w/w przepompowni ścieki
będą przetłaczane rurociągiem Ø 200 do
systemu kanalizacji sanitarnej na miejską
oczyszczalnię ścieków;

b)

ustala się rozbudowę systemu kanalizacji na
obszarach dotychczas nie zainwestowanych
o kanalizację grawitacyjną z przepompowniami
oznaczonymi w planie symbolami 3K, 4K i 5K
przetłaczającymi ścieki do istniejącego systemu
kanalizacji;

2. Na terenie dróg publicznych dopuszcza się
możliwość lokalizacji:
1)
2)

3. Ustala się następujące zasady lokalizacji
miejsc parkingowych dla samochodów:
1)

dla istniejących i projektowanych inwestycji
w ramach działki lub zespołu działek, na
których jest realizowana w ilości nie mniejszej
niż:

a)

dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej –
1 miejsce parkingowe lub garażowe na
1 mieszkanie;

b)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
1 miejsce parkingowe na działce oprócz miejsca
w garażu,
w przypadku
wystąpienia
przeznaczenia
uzupełniającego
–
usług,
dodatkowo 1 miejsce parkingowe;

c)

dla
zabudowy
usługowej
–
2 miejsca
parkingowe na każde 100m2 powierzchni
użytkowej usług;

d)

dla terenu odzysku odpadów paleniskowych –
2 miejsca parkingowe na każde 100m2
powierzchni
użytkowej
lub
20
miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych;

e)

2)

Poz. 2468

dla zabudowy produkcyjno – usługowej – 20
miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych
i klientów usług.
dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych
dla
samochodów
w obrębie
linii
rozgraniczających ulic klas L i D w formie zatok
postojowych
lub
dodatkowych
pasów
postojowych.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej.
1. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy
i budowy
systemów
infrastruktury
technicznej:
1)

W zakresie elektroenergetyki:

a)

zasilanie
istniejącego
i projektowanego
budownictwa
jednorodzinnego,
wielorodzinnego,
usług
oraz
oświetlenia
ulicznego w energię elektryczną z jedenastu
istniejących
i projektowanych
stacji
transformatorowych 15/0,4kV, oznaczonych
symbolem E (1E – 11E);

b)

dopuszcza się możliwość lokalizacji nowych
stacji;

c)

zasilanie istniejących i projektowanych stacji
transformatorowych siecią kablową.

2)

W zakresie telekomunikacji:

możliwość
modernizacji
ciepłowniczej
na
sieć
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na terenach dotychczas niezainwestowanych,
dopuszcza się przed wykonaniem rozbudowy
systemu kanalizacji indywidualne rozwiązania
w zakresie odprowadzenia ścieków.

7)

W zakresie odprowadzania wód opadowych:

a)

odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub
do systemu kanalizacji deszczowych lub
indywidualne
rozwiązania
w zakresie
odprowadzenia ścieków.

8)

W zakresie usuwania odpadów:

a)

czasowe gromadzenie odpadów komunalnych
w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych na
ten cel miejscach na własnej działce i usuwanie
ich na zasadach obowiązujących w gminie,;

b)

gromadzenie i usuwanie odpadów powstałych
w wyniku prowadzenia działalności usługowej
lub produkcyjnej, według zasad określonych
w ustawie o odpadach.

a)

6 m. od linii rozgraniczającej teren drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL;

b)

4 m. od linii rozgraniczającej teren drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.

2)

usytuowanie usług - w parterach budynków
wielorodzinnych, w istniejących budynkach
dobudowanych
do
ścian
szczytowych
budynków wielorodzinnych oraz w istniejącym
wolnostojącym budynku zrealizowanym na
działce nr 2/490;

3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
powierzchni działki - nie więcej niż 40%;

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 25% powierzchni działki;

5)

wysokość zabudowy:

a)

mieszkaniowej wielorodzinnej – nie więcej niż
pięć
kondygnacji
nadziemnych,
w tym
poddasze mieszkalne nie więcej niż 17,5 m.
licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym
do budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

b)

usługowej,
dobudowanej
do
budynku
wielorodzinnego – nie więcej niż dwie
kondygnacje nadziemne w tym poddasze, nie
więcej niż 7 m. licząc od poziomu terenu przy
wejściu głównym do budynku do głównej
kalenicy dachu, lub do najwyższego punktu
konstrukcji dachu dla dachu płaskiego;

c)

usługowej na działce nr 2/490 - nie więcej niż
dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze,
nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu
przy wejściu głównym do budynku do głównej
kalenicy dachu, lub do najwyższego punktu
konstrukcji dachu dla dachu płaskiego;

2. Na obszarze objętym planem dopuszczalna
jest, bez znamion odstępstwa, korekta ciągów
infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się remonty, przebudowę
i budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
w sposób
nie
kolidujący
z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 9. 1. Wyznacza się teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem
MW jako przeznaczenie podstawowe.
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2. Przeznaczenie uzupełniające:

do

1)

usługi komercyjne;

2)

place zabaw dla dzieci;

6)

dachy:

3)

obiekty małej architektury;

a)

4)

sieci,
urządzenia
technicznej;

płaskie i wielospadowe o kącie nachylenia
połaci dachowych odpowiednio od 5o do
15o i od 25o do 45o;

b)

5)

parkingi oraz niezbędne dojazdy dla obsługi
terenu.

pokrycie dachów blachą lub dachówką
ceramiczną, o barwie czerwonej lub brązowej.

7)

poddasza budynków mieszkalnych mogą być
doświetlone za pomocą lukarn lub okien
połaciowych;

8)

kolorystyka elewacji jasna (kolory pastelowe),
z możliwością
zastosowania
ceramiki
elewacyjnej, kamienia naturalnego i drewna,
z wykluczeniem
stosowania
okładzin
plastikowych.

i obiekty

infrastruktury

3. W granicach terenu, o którym
w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji:
1)

budynków jednorodzinnych;

2)

wolnostojących obiektów usługowych.

mowa

4. Na terenach, o których mowa w ust.
1 dopuszcza się nadbudowę, remont i przebudowę
istniejącej zabudowy.
5. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

6. Ustala
komunikacji:
1)

się

następujące

zasady

obsługi

dostępność komunikacyjna terenu z dróg
oznaczonych symbolami: 2KDL, 1KDD oraz
KDw (od 9KDw do11KDw, 13KDw);

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
2)

- 12795 -

Poz. 2468

w
granicach
terenu
należy
wydzielić
odpowiednią do funkcji terenu ilość miejsc
parkingowych, zgodnie z § 7 ust. 3.

a)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
5o do 15o i od 25o do 45o;

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1MN do 12MN przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą,
szeregową,
bliźniaczą),
jako
przeznaczenie
podstawowe.

b)

na budynkach gospodarczych i garażowych
realizowanych bezpośrednio przy granicy
działki, gdy powierzchnia zabudowy nie
przekracza 40 m2, dopuszcza się dachy
jednospadowe;

c)

pokrycie dachów blachą lub dachówką
ceramiczną, o barwie czerwonej lub brązowej;

7)

kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych;
poddasza budynków mieszkalnych mogą być
doświetlone za pomocą lukarn lub okien
połaciowych.

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

usługi komercyjne
mieszkalne;

wbudowane

2)

garaże wbudowane w budynki mieszkalne;

3)

budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące
lub usytuowane bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej;

8)

4)

obiekty małej architektury;

5)

sieci,
urządzenia
technicznej.

4. W istniejących budynkach mieszkalnych
zrealizowanych w zabudowie szeregowej dopuszcza
się:

i obiekty

w budynki

infrastruktury

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości:

a)

6 m - od linii rozgraniczających tereny dróg
publicznych lokalnych: 1KDL, 2KDL, 4KDL,
5KDL;

1)

zabudowę tarasów i logii na poziomie parteru
i piętra;

2)

budowę zadaszeń nad wejściami do budynków
i wjazdami do garaży.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)

dostępność
publicznych
symbolami:
2KDD oraz
19KDw;

komunikacyjna terenów z dróg
oznaczonych na rysunku planu
1KDL, 2KDL, 4KDL, 5KDL, 1KDD,
z dróg dojazdowych od 1KDw do

dla każdego budynku mieszkalnego należy
zapewnić miejsca parkingowe dla samochodów
osobowych, zgodnie z § 7 ust.3.

b)

4 m – od linii rozgraniczających tereny dróg
publicznych dojazdowych: 1KDD, 2 KDD;

2)

udział powierzchni usługowej w budynkach
mieszkalnych – maksymalnie 30% powierzchni
użytkowej;

2)

3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
40%;

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 30% powierzchni działki budowlanej;

§ 11. 1. Wyznacza się teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku
planu symbolem 13MN przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, jako
przeznaczenie podstawowe.

5)

wysokość zabudowy:

a)

mieszkaniowej
–
nie
więcej
niż
trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
mieszkalne, nie więcej niż 10 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

b)

6)

gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacja
nadziemna, nie więcej niż 6 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego.
dachy:

2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

usługi komercyjne;

2)

garaże dobudowane lub wbudowane w budynki
mieszkalne;

3)

wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze;

4)

obiekty małej architektury;

5)

sieci,
urządzenia
technicznej.

i obiekty

infrastruktury

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
nowoprojektowanych
obiektów
od
„Jelonek” w odległości:

dla
rzeki
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a)

8 m – dla zabudowy mieszkaniowej;

b)

6 m – dla zabudowy gospodarczej i usługowej.

1)

2)

dla usług wbudowanych w budynki mieszkalne
- udział powierzchni usługowej – maksymalnie
30% powierzchni użytkowej;

garaże dobudowane lub wbudowane w budynki
mieszkalne;

2)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
25%;

budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące
lub usytuowane bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej;

3)

usługi komercyjne wbudowane w budynki
mieszkalne lub wolnostojące, w granicach
terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami od 26MN do 34MN;

4)

obiekty małej architektury;

5)

sieci,
urządzenia
technicznej.

3)

2. Przeznaczenie uzupełniające:

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5)

wysokość zabudowy:

a)

mieszkaniowej
–
nie
więcej
niż
trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
mieszkalne, nie więcej niż 10 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu;

b)

gospodarczej, garażowej i usługowej – jedna
kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 6 m
licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym
do budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

6)

dachy:

a)

dwuspadowe
i wielospadowe
o kącie
nachylenia połaci dachowych od 22o do 45o –
budynki mieszkalne;

b)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
5o do 15o i od 25o do 45o – budynki garażowe,
gospodarcze i usługowe;

c)

d)
7)

8)

na budynkach garażowych dobudowanych do
budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy
płaskie;
pokrycie dachów blachą lub dachówką
ceramiczną, o barwie czerwonej lub brązowej;
poddasza budynków mieszkalnych mogą być
doświetlone za pomocą lukarn lub okien
połaciowych;

1)

dostępność komunikacyjna terenu
oznaczonej symbolem 10KDw;

2)

dla
każdego
budynku
mieszkalnego
i usługowego
należy
zapewnić
miejsca
parkingowe, zgodnie z § 7 ust. 3.

1)

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów, w odległości:

a)

4 m - od linii rozgraniczającej tereny dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
3KDL, 4KDL, 5KDL i 6KDL, 3KDD, 4KDD,
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD (z wyłączeniem
odcinka drogi na wysokości terenu 29MN)
i 9KDD;

b)

6 m - od linii rozgraniczającej tereny dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
8KDD (odcinek drogi na wysokości terenu
29MN), 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD
i 14KDD;

2)

udział powierzchni usługowej w budynkach
mieszkalnych – maksymalnie 30% powierzchni
użytkowej;

3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej- nie więcej niż
25%;

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 30% powierzchni działki budowlanej;

5)

wysokość zabudowy:

a)

mieszkaniowej
–
nie
więcej
niż
trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
mieszkalne, nie więcej niż 10 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku, do głównej kalenicy dachu;

b)

gospodarczej,
garażowej
i usługowej
–
1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niż 6 m
licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym
do budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

6)

dachy:

a)

dwuspadowe
i wielospadowe
o kącie
nachylenia połaci dachowych od 220 do 450 –
budynki mieszkalne;

z drogi

§ 12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku
planu symbolami od 14MN do 34 MN przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako
przeznaczenie podstawowe.

infrastruktury

3. W stosunku do terenów, o których mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:

kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

i obiekty

Dziennik Urzędowy
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b)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
5o do 15o i od 25o do 45o – budynki garażowe,
gospodarcze i usługowe;

c)

na budynkach gospodarczych, garażowych
i usługowych realizowanych przy granicy
działki, gdy powierzchnia zabudowy nie
przekraczania 40 m2, dopuszcza się dachy
jednospadowe;

- 12797 3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
40%,

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 20% powierzchni działki budowlanej,

5)

wysokość zabudowy:

a)

mieszkaniowej
–
nie
więcej
niż
trzy
kondygnacje nadziemne w tym poddasze
mieszkalne, nie więcej niż 10 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu;

b)

usługowej – nie więcej niż dwie kondygnacje
nadziemne w tym poddasze , nie więcej niż
9 m licząc od poziomu terenu przy wejściu
głównym do budynku do głównej kalenicy
dachu, lub do najwyższego punktu konstrukcji
dachu dla dachu płaskiego,;

c)

gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacja
nadziemna, nie więcej niż 6 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

6)

dachy:

a)

dwuspadowe
i wielospadowe
o kącie
nachylenia połaci dachowych od 22o do 45o –
budynki mieszkalne;

b)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
50 do 15o i od 25o do 45o – budynki garażowe,
gospodarcze i usługowe;

c)

garaże dobudowane lub wbudowane w budynki
mieszkalne;

na budynkach gospodarczych, garażowych
i usługowych realizowanych bezpośrednio przy
granicy działki, gdy powierzchnia zabudowy nie
przekraczania 40 m2, dopuszcza się dachy
jednospadowe;

d)

budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące
lub usytuowane bezpośrednio przy granicy
działki budowlanej;

na budynkach garażowych dobudowanych do
budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy
płaskie;

e)

pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub
blachą o barwie czerwonej lub brązowej;

7)

kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych;

8)

poddasza
budynków
mieszkalnych
i usługowych mogą być doświetlone za pomocą
lukarn lub okien połaciowych.

d)

na budynkach garażowych dobudowanych do
budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy
płaskie;

e)

pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub
blachą, o barwie czerwonej lub brązowej;

7)

kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych;

8)

poddasza budynków mieszkalnych mogą być
doświetlone za pomocą lukarn lub okien
połaciowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)
dostępność komunikacyjna terenów z dróg
publicznych lokalnych KDL i dojazdowych KDD oraz
z dróg wewnętrznych KDw i ciągów pieszo – jezdnych
– Kxj;
2)
dla
każdego
budynku
mieszkalnego
i usługowego należy zapewnić miejsca parkingowe,
zgodnie z § 7 ust. 3.
§ 13. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z usługami
komercyjnymi oznaczone na rysunku planu symbolami
1MN,U - 2MN,U jako przeznaczenie podstawowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)
2)

3)

obiekty małej architektury;

4)

sieci,
urządzenia
technicznej.

i obiekty

infrastruktury

3. W stosunku do terenów, o których mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

2)

Poz. 2468

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów, w odległości
6 m od linii rozgraniczającej tereny dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
6KDL, 8KDD,11KDD i 12KDD;
dla usług wbudowanych w budynki mieszkalne
- udział powierzchni usługowej maksymalnie
30% powierzchni użytkowej;

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1)

dostępność komunikacyjna terenów z dróg
publicznych oznaczonych symbolami: 6KDL,
11KDD, 12KDD, 8KDD oraz poprzez ciągi
pieszo – jezdne 3Kxj , 5Kxj;
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2)

dla
każdego
budynku
mieszkalnego
i usługowego
należy
zapewnić
miejsca
parkingowe, zgodnie z § 7 ust. 3.

§ 14. 1. Wyznacza się teren zabudowy
usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U
przeznaczony
pod
usługi
nieuciążliwe,
jako
przeznaczenie podstawowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

funkcja mieszkaniowa wbudowana w budynek
usługowy;

2)

budynki gospodarcze i garażowe;

3)

utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy;

4)

obiekty małej architektury;

5)

sieci,
urządzenia
technicznej.

i obiekty

infrastruktury

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości
6m od linii rozgraniczającej teren drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
14KDD;

2)

udział powierzchni mieszkaniowej w budynkach
usługowych – maksymalnie 20% powierzchni
użytkowej;

3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
50%;

4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 10% powierzchni działki budowlanej;

5)

wysokość zabudowy:

a)

usługowej – nie więcej niż trzy kondygnacje
nadziemne w tym poddasze, nie więcej niż 10
m licząc od poziomu terenu przy wejściu
głównym do budynku do głównej kalenicy
dachu, lub do najwyższego punktu konstrukcji
dachu dla dachu płaskiego;

b)

8)

Poz. 2468
kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowaniem ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1)

dostępność komunikacyjna terenu
oznaczonej symbolem 14 KDD;

z drogi

2)

na terenie inwestycji należy zlokalizować
miejsca parkingowe, zgodnie z § 7 ust. 3.

§ 15. 1. Wyznacza się teren zabudowy usług
oświaty i ochrony zdrowia oznaczony na rysunku
planu
symbolem
Uo,Uz
jako
przeznaczenie
podstawowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające:

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

- 12798 -

gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacja
nadziemna , nie więcej niż 6 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

6)

dachy:

a)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
5o do 15o i od 22o do 45o;

b)

pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub
blachą, o barwie czerwonej lub brązowej.

7)

poddasza budynków mogą być doświetlone za
pomocą lukarn lub okien połaciowych;

1)

usługi komercyjne;

2)

usługi administracyjne;

3)

budynki gospodarcze i garażowe;

4)

utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy;

5)

obiekty małej architektury;

6)

sieci,
urządzenia
technicznej.

i obiekty

infrastruktury

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości:

a)

6 m - od linii rozgraniczającej teren dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KDL, 2KDL;

b)

4 m – od linii rozgraniczającej teren drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD;

2)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej- nie więcej niż
30%;

3)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 30% powierzchni działki budowlanej;

4)

wysokość zabudowy:

a)

usługowej - nie więcej niż trzy kondygnacje
nadziemne w tym poddasze usługowe, nie
więcej niż 12 m licząc od poziomu terenu przy
wejściu głównym do budynku do głównej
kalenicy dachu, lub do najwyższego punktu
konstrukcji dachu dla dachu płaskiego;

b)

gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacja
nadziemna , nie więcej niż 6 m licząc od
poziomu terenu przy wejściu głównym do
budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

5)

dachy:
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a)

płaskie, dwuspadowe i wielospadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych odpowiednio od
5o do 15o i od 22o do 45o;

b)

pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub
blachą, o barwie czerwonej lub brązowej;

6)

poddasza budynków usługowych mogą być
doświetlone za pomocą lukarn lub okien
połaciowych;

7)

kolorystyka elewacji jasna z możliwością
zastosowaniem ceramiki elewacyjnej, kamienia
naturalnego
i drewna,
z wykluczeniem
stosowania okładzin plastikowych.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

Poz. 2468
i drewna, z wykluczeniem stosowania okładzin
plastikowych.

4. Dostępność komunikacyjna terenu - z drogi
oznaczonej symbolem 4KDL.
§ 17. 1. Wyznacza się teren sportu i rekreacji
oznaczony na rysunku planu symbolem US jako
przeznaczenie podstawowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

plac zabaw dla dzieci;

2)

obiekty małej architektury;

3)

sieci,
urządzenia
technicznej.

z dróg

i obiekty

infrastruktury

1)

dostępność komunikacyjna terenu oznaczonych symbolami: 2KDL, 2KDD;

2)

na terenie inwestycji należy zapewnić:

1)

dostępność komunikacyjna terenu - z drogi
oznaczonej symbolem 6KDL;

a)

miejsca parkingowe dla samochodów, zgodnie
z § 7 ust. 3;

2)

b)

miejsca dla parkowania rowerów.

w granicach terenu dopuszcza się budowę
miejsc parkingowych, ciągów pieszych i pieszo
- rowerowych.

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy
sakralnej oznaczony na rysunku planu symbolem Uk
przeznaczony pod kaplicę.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.
1 dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej:

4. Nakazuje się grodzenie terenu.
§ 18. 1. Wyznacza się tereny odzysku
odpadów paleniskowych oznaczone na rysunku planu
symbolami 1P i 2P jako przeznaczenie podstawowe.
2. W granicach terenu,
w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1, ustala się następujące wymagania:

1)

magazynów;

1)

2)

wiat;

3)

placów składowych;

4)

sieci,
urządzeń
technicznej.

2)

3)

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości
6m. od zewnętrznej krawędzi drogi oznaczonej
na rysunku planu symbolem 4KDL;
wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
40%;
powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 20% powierzchni działki budowlanej;

o którym

i obiektów

mowa

infrastruktury

3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust.1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalna
linia
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości
6 m. od linii rozgraniczającej teren drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
10KDD;

4)

forma architektoniczna zabudowy:

a)

szerokość elewacji frontowej 10 m z tolerancją
do 20%;

b)

wysokość budynku – nie większa niż 12 m,
licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym
do głównej kalenicy dachu;

2)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej
niż 50%;

c)

wysokość dominanty typu wieżyczka itp. do
wysokości nie więcej niż 15 m;

3)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 5% powierzchni działki budowlanej;

d)

dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie
nachylenia połaci od 350 do 600;

4)

e)

pokrycie
dachu
ceramiczną;

wysokość zabudowy – nie więcej niż dwie
kondygnacje nadziemne, nie większa niż 9m,
licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym
do budynku do głównej kalenicy dachu, lub do
najwyższego punktu konstrukcji dachu dla
dachu płaskiego;

f)

kolorystyka elewacji jasna z zastosowaniem
ceramiki elewacyjnej, kamienia naturalnego

blachą

lub

dachówką
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5)

dachy - płaskie, dwuspadowe i wielospadowe
o kącie nachylenia połaci dachowych od 5o do
35o.
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4)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 5% powierzchni działki budowlanej;

5)

wysokość zabudowy – nie więcej niż dwie
kondygnacje, w tym poddasze, nie większa niż
9m, licząc od poziomu terenu licząc od poziomu
terenu przy wejściu głównym do budynku do
głównej kalenicy dachu, lub do najwyższego
punktu konstrukcji dachu dla dachu płaskiego;

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1)

dostępność komunikacyjna terenu - z drogi
oznaczonej na rysunku planu symbolem
10KDD;

2)

dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych oraz
parkingów;

6)

3)

na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję
należy
zlokalizować
miejsca
parkingowe
w ilości
nie
mniejszej
niż
określono
w § 7 ust.3.

dachy - płaskie, dwuspadowe i wielospadowe
o kącie
nachylenia
połaci
dachowych
odpowiednio od 5o do 15o i od 22o do 40o;

7)

poddasza budynków mogą być doświetlone za
pomocą lukarn lub okien połaciowych;

8)

kolorystyka ścian zewnętrznych jasna.

5. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę
obiektów i urządzeń związanych z podstawową
funkcją terenu.
§ 19. 1. Wyznacza się teren zabudowy
produkcyjno – usługowej oznaczony na rysunku planu
symbolem P,U.
2. Przeznaczenie podstawowe:
1)

obiekty produkcyjne;

2)

obiekty usługowe i handlowe;

3)

obiekty rzemieślnicze;

4)

składy i magazyny;

5)

sieci,
urządzenia
technicznej.

i obiekty

infrastruktury

3. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

obiekty socjalno – biurowe;

2)

obiekty garażowe;

3)

funkcja mieszkaniowa wbudowana.

4. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących
zawsze
znacząco
oddziaływać
na
środowisko, za wyjątkiem realizacji sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej.
5. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust.1, ustala się następujące wymagania:
1)

nieprzekraczalne
linie
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości
6 m od linii rozgraniczającej teren dróg
oznaczonych na rysunku planu symbolami:
10KDD, 11KDD;

2)

udział powierzchni mieszkaniowej w obiektach
– maksymalnie 20% powierzchni użytkowej;

3)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej
niż 70%;

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1)

dostępność komunikacyjna terenu - z dróg
oznaczonych symbolami: 10KDD, 11KDD;

2)

dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych oraz
parkingów;

3)

na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję
należy
zlokalizować
miejsca
parkingowe
w ilości nie mniejszej niż określono w § 7 ust.
3.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZI do 7ZI
z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną (wysoką
i niską) od terenów komunikacyjnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust.
1 dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej oraz budowli im towarzyszących.
3. W granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 7ZI dopuszcza się realizację drogi
wewnętrznej, stanowiącej dojazd do działki nr ewid.13
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL.
§ 21. 1. Wyznacza się teren zieleni oznaczony
na rysunku planu symbolem ZL z przeznaczeniem pod
lasy.
2. W granicach terenu, o którym mowa w ust.
1 dopuszcza się remont i przebudowę istniejących
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
§ 22. 1. Wyznacza się tereny zieleni
nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1Zn do15Zn z podstawowym przeznaczeniem pod
zieleń niską.
2. Ustala
kubaturowych.

się

zakaz

lokalizacji

obiektów

3.
Dla
terenów,
o których
mowa
w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury
technicznej oraz ciągów pieszych i rowerowych.
4.
rysunku
realizację
działek nr

W granicach terenu, oznaczonego na
planu symbolem 10Zn dopuszcza się
drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do
ewid. 75/3 i 66.
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§ 23.
1.
Wyznacza
się
tereny
wód
śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1WS do 8WS z podstawowym przeznaczeniem
pod cieki wodne.
§ 24. 1. Wyznacza się tereny komunikacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL do
6KDL z przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy
drogi lokalnej.
2. Na terenach o których
dopuszcza się lokalizację:
1)

urządzeń
związanych
komunikacyjnych;

2)

pasów zieleni;

3)

ciągów pieszych i rowerowych.

mowa

tras

3. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 dopuszcza się remonty, przebudowę
i budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
w sposób
nie
kolidujący
z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
4. W stosunku do terenów, o których mowa
w ust.1 ustala się następujące wymagania:
1)

szerokość w liniach rozgraniczających:

a)

nie mniej niż 12,0 m - drogi oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL
(z wyłączeniem odcinka drogi na wysokości od
4KDL do 5KDL, zgodnie z rysunkiem planu),
4KDL (z wyłączeniem odcinka drogi na
wysokości od 10KDw do 4KDD), 5KDL, 6KDL;

b)

2)

8,0 m - 10,0 m – drogi oznaczone na rysunku
planu symbolami: 4KDL - na odcinku od
10KDw do 4KDD, 3KDL - na odcinku od 4KDL
do 5 KDL, zgodnie z rysunkiem planu.
szerokość jezdni – nie mniejsza niż 6,0 m.

§ 25. 1. Wyznacza się tereny komunikacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do
14KDD z przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy
drogi dojazdowej.
2. Na terenach o których
dopuszcza się lokalizację:
1)

urządzeń
związanych
komunikacyjnych;

2)

ciągów pieszych i rowerowych;

3)

pasów zieleni.

mowa

w ust.1

z eksploatacją

tras

3. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 dopuszcza się remonty, przebudowę
i budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
w sposób
nie
kolidujący
z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
4. W stosunku do terenów, o których mowa
w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
1)

szerokość w liniach rozgraniczających:

a)

15,0 m - drogi oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1KDD (na odcinku od 2KDL do
9KDw), 2KDD;

b)

14,0 m – drogi oznaczone na rysunku planu
symbolami: 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD;

c)

10,0 m - drogi oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1KDD (na odcinku od 9KDw do
6KDL), 3KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD,
12KDD, 13KDD, 14KDD;

2)

szerokość jezdni – nie mniejsza niż 5,0 m.

w ust.1

z eksploatacją

Poz. 2468

§ 26. 1. Wyznacza się tereny komunikacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDw do
21KDw z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.
2. Na terenach, o których
1 dopuszcza się lokalizację:
1)

urządzeń
związanych
komunikacyjnych;

2)

ciągów pieszych i rowerowych;

3)

pasów zieleni.

mowa

w ust.

z eksploatacją

tras

3. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 dopuszcza się remonty, przebudowę
i budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
w sposób
nie
kolidujący
z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
4. W stosunku do terenów, o których mowa
w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
1)

szerokość w liniach rozgraniczających – od
7,0 m do 10,0 m;

2)

szerokość jezdni – nie mniejsza niż 3,0 m.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny komunikacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1Kxj do
5Kxj z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi pieszo
– jezdne.
2. Ustala się szerokości ciągów, o których
mowa w ust. 1, w liniach rozgraniczających – nie
mniejsze niż 5,0 m.
§ 28. 1. Wyznacza się teren komunikacji
oznaczony na rysunku planu symbolem Kx
z podstawowym przeznaczeniem pod ciąg pieszy.
2. Ustala się szerokości ciągu, o którym mowa
w ust. 1, w liniach rozgraniczających – nie mniejszą
niż 1,5 m.
§ 29. 1. Wyznacza się teren zespołu garaży
oznaczony na rysunku planu symbolem KS
z podstawowym przeznaczeniem pod zespół garaży.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1)

sieci,
urządzenia
technicznej;

i obiekty

2)

obiekty małej architektury;

infrastruktury
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3. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust.1 ustala się następujące wymagania:

3)

budynki należy realizować jako wolnostojące
o powierzchni zabudowy do 30 m2;

1)

nieprzekraczalna
linia
zabudowy
dla
nowoprojektowanych obiektów w odległości
4 m od linii rozgraniczającej teren dróg
oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL;

4)

2)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
do
powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż
50%;

wysokość budynków – parterowe, nie więcej
niż 4 m licząc od poziomu terenu przy wejściu
głównym do budynku do głównej kalenicy
dachu, lub do najwyższego punktu konstrukcji
dachu dla dachu płaskiego;

5)

dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie
nachylenia połaci od 300 do 450 lub dachy –
płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych od
50 do 150.

3)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 10% powierzchni działki budowlanej;

4)

wysokość budynków garażowych – parterowe,
nie większa niż 4 m licząc od poziomu terenu
przy wejściu głównym do budynku do
najwyższego punktu konstrukcji dachu;

5)

dachy – płaskie o kącie nachylenia połaci
dachowych od 50 do 150;

6)

kolorystyka
jasna.

ścian

zewnętrznych

budynków

4. Dostępność komunikacyjna terenu –zjazdem
z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL.
§ 30. 1. Wyznacza się tereny urządzeń
elektroenergetycznych oznaczone na rysunku planu
symbolem
od
1E
do
11E
z podstawowym
przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.

3. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
i urządzeń
nie
związanych
z podstawowym
przeznaczeniem terenu.
4. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg
publicznych oraz z dróg wewnętrznych i ciągów
pieszo – jezdnych.
§ 32. 1. Wyznacza się tereny urządzeń
infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku
planu
symbolami
1C,
2C
z podstawowym
przeznaczeniem pod wymiennikownie ciepła.
2. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1 ustala się następujące wymagania:
1)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
powierzchni terenu - nie więcej niż 60%;

2. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1 ustala się następujące wymagania:

2)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 20% powierzchni terenu;

1)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
powierzchni terenu - nie więcej niż 50%;

do

3)

budynki należy realizować jako wolnostojące
o powierzchni zabudowy do 80 m2;

2)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 20% powierzchni terenu;

4)

3)

staje transformatorowo – rozdzielcze 15/0,4kV
należy
realizować
jako
napowietrzne
wnętrzowe lub jako małogabarytowe stacje
wolnostojące.

wysokość budynków – parterowe, nie więcej
niż 7 m licząc od poziomu terenu przy wejściu
głównym do budynku do głównej kalenicy
dachu, lub do najwyższego punktu konstrukcji
dachu dla dachu płaskiego;

5)

dachy dwu i wielospadowe o kącie nachylenia
połaci od 30o do 45o lub dachy – płaskie
o kącie nachylenia połaci dachowych od 50 do
150.

3. W granicach terenów, o których mowa
w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
i urządzeń
nie
związanych
z podstawowym
przeznaczeniem terenów.
4. Obsługa komunikacyjna terenów
publicznych oraz z dróg wewnętrznych.

z dróg

3. Obsługa
wewnętrznych.

komunikacyjna

terenów

do

z dróg

Rozdział 4

§ 31. 1. Wyznacza się tereny urządzeń
infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu
symbolami
od
1K
do
5K
z podstawowym
przeznaczeniem pod pompownie ścieków sanitarnych.

Ustalenia końcowe

2. W stosunku do terenu, o którym mowa
w ust. 1 ustala się następujące wymagania:

§ 33. 1. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
ustala
się
wysokość stawki procentowej, o której mowa
w art. 36 ust. 4 w/w ustawy:

1)

wskaźnik
powierzchni
zabudowy
powierzchni terenu - nie więcej niż 60%;

1)

2)

powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niż 20% powierzchni terenu;

do

dla
terenów
zabudowy
jednorodzinnej oznaczonych
27MN do 33MN – 10%;

mieszkaniowej
symbolami od
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2)

dla
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oznaczonych symbolami od 1MN
do 26MN i 34 MN – 5%;

3)

dla
terenu
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW –
5%;

4)

dla terenów zabudowy mieszkaniowo –
usługowej oznaczonych symbolem MN,U –
10%;

5)

dla terenu zabudowy usługowej oznaczonych
symbolem U – 10%;

6)

dla terenu zabudowy sakralnej oznaczonej
symbolem Uk oraz terenu zabudowy usług
oświaty
i ochrony
zdrowia
oznaczonego
symbolem Uo, Uz – 3%;
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7)

dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej
oznaczonej symbolem P,U oraz dla terenu
odzysku odpadów paleniskowych oznaczonego
symbolem P – 30%;

8)

dla pozostałych terenów – 1%.

§ 34. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

powierza

się

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Cisek
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/1226/10
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10.11.2010 r.

Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady
ich finansowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
mieszkaniowo - usługowego osiedla „Hutnik” w Stalowej Woli
Na podstawie art. 17 pkt 5 i art.20 ustawy
z
dnia
27
marca
2003r.
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r.
Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) o sposobie realizacji
zapisanych
w
planie
zagospodarowania
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy,
rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub
przebudowy
dróg,
bądź
innych
inwestycji
realizowanych na terenie Gminy.

Środki na realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy
oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych
funduszy operacyjnych i środków pomocowych.

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji celu
publicznego, w szczególności na wykup gruntów,
budowę dróg i infrastruktury technicznej, będą
odpowiednio zagwarantowane w wieloletnim planie
inwestycyjnym
oraz
budżecie
miasta,
z
uwzględnieniem
wykorzystania
środków
pozabudżetowych.

Jako główne zasady realizacji infrastruktury
technicznej, należącej do zadań własnych Gminy,
przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz
rachunku
ekonomicznego
liczonego
wielkością
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca,
korzystającego z realizowanej infrastruktury.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu
z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi
działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby
optymalizować wydatki publiczne, np. przez budowę

Koszty wykupu i realizacji inwestycji ponoszone
będą etapowo, z uwzględnieniem nabytych na ten cel
gruntów i posiadanych środków finansowych.

2469
UCHWAŁA NR LIV/386/10
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Tyczyn
Na podstawie art.3 ust.1, 18 ust.2 pkt 1,
art.22 i art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz.1591 z późn. zm.)

28 grudnia 2007 r., Nr XXX/190/09 z dnia
14 stycznia 2009 r., Nr XLIV/302/10 z dnia
21 stycznia 2010 r., które otrzymują brzmienie jak
Załączniki: Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 1. 1. W Uchwale Nr IV/25/2003 Rady
Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Tyczyn, zmienionej
Uchwałami: Nr IX/66/2003 z dnia 7 sierpnia 2003,
Nr XV/85/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
Nr XXX/190/09 z dnia 14 stycznia 2009 r.,
Nr XLIV/302/10 z dnia 21 stycznia 2010 r.; dodaje się
w § 6 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: „Gmina
posiada baner i pieczęć. Wzór baneru określa załącznik
nr 5 do uchwały, a wzór pieczęci określa załącznik
nr 6 do uchwały.”

4. Do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej
w Tyczynie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy Tyczyn, zmienionego Uchwałami
Nr: IX/66/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 oraz
XV/85/2007
z dnia
28
grudnia
2007r.,
Nr XXX/190/09 z dnia 14 stycznia 2009 r.,
Nr XLIV/302/10 z dnia 21 stycznia 2010 r. dodaje się
Załącznik Nr 5 i Nr 6 w brzmieniu jak załącznik Nr 3 i
Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Skreśla się § 115.
3. Zmienia się Załączniki: Nr 2 i Nr 3 do
Uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy
Tyczyn, zmienionego Uchwałami: Nr IX/66/2003
z dnia 7 sierpnia 2003 oraz XV/85/2007 z dnia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Adam Skowroński

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12806 -

Poz. 2469

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12807 -

Poz. 2469

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12808 -

Poz. 2469

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12809 -

Poz. 2469

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12810 -

Poz. 2470 i 2471

2470
UCHWAŁA NR XLIV/285/2010
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczania podatku rolnego
Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity
Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm./ oraz art. 18
ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 ze zm./, Rada Miejska w Ulanowie
postanawia, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy i Miasta.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego za 2011 r.

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą
podstawę do obliczania podatku rolnego na 2011r.
podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010r. z kwoty
37,64 zł za 1 q do wysokości:
31,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ulanowie
Elżbieta Olszówka

2471
UCHWAŁA NR XLIV/286/2010
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego
i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami/ oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844/,
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136,
poz.969 ze zmianami/, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30
października
2002r.
o podatku
leśnym
/Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami/ art.4
ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych / Dz. U.z 2007r. Nr 68,
poz.449/, Rada Miejska w Ulanowie postanawia, co
następuje:
§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy i miasta
Ulanów pobór podatków: od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych
w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków określonych w ust.1
będą:

-

Sołtysi w 13 sołectwach gminy

-

w mieście Ulanów - Pani Marzena Kus, zam.
Ulanów ul. Słowackiego 4

§ 2. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala
się wynagrodzenie w wysokości 8% od zebranych
kwot.
§ 3. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy i Miasta.

powierza

się

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ulanowie
Elżbieta Olszówka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12811 -

Poz. 2472

2472
UCHWAŁA NR XLIV/287/2010
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Ulanów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami/oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844 /, art.4
ust.1 w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych / Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz.449/, Rada Miejska w Ulanowie postanawia, co
następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ulanowie
Elżbieta Olszówka

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Ulanów, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały nr XLIV/287/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Lp.

Nazwa podatku

Stawka w zł

1.

Od gruntów:
0,46

2.

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od
1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,41

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od
1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
Od budowli wg ich wartości

9,27

a) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi
i przewody sieci rozdzielczej wody.
b) od pozostałych budowli

1%

3.

3,74
0,07

6,18
3,59
2,57

2%

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12812 -

Poz. 2473

2473
UCHWAŁA NR XLIV/288/2010
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze
zmianami/, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844/, art.4 ust.1
w zw. z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych / Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz.449/,
Rada Miejska w Ulanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków
transportowych w wysokości:

5. dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak
w załączniku Nr 5 do uchwały
6. dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały
7. od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do
uchwały

1.
dla
samochodów
ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza
Burmistrzowi Gminy i Miasta w Ulanowie.

2.
dla
samochodów
ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011r.

3. dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak
w załączniku Nr 3 do uchwały
4. dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak
w załączniku Nr 4 do uchwały

się

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ulanowie
Elżbieta Olszówka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton.
Stawki podatku w złotych
Lp.

Rodzaj pojazdu

Stawka w zł

1.

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

450,00

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

800,00

3.

powyżej 9 t do poniżej 12 t

970,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12813 -

Poz. 2473
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

1.

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Posiadających dwie osie
12

13

1.300,00

1.350,00

13

14

1.350,00

1.400,00

14

15

1.400,00

1.450,00

1.450,00

1.500,00

15
2.

Posiadających trzy osie
12

17

1.450,00

1.480,00

17

19

1.470,00

1.500,00

19

21

1.500,00

1.530,00

21

23

1.530,00

1.560,00

23

25

1.550,00

1.594,00

1.600,00

1.630,00

25
3.

Posiadających cztery osie i więcej
12

25

1.550,00

1.580,00

25

27

1.600,00

1.630,00

27

29

1.650,00

1.680,00

29

31

1.700,00

2.480,00

1.800,00

2.480,00

31

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Stawki podatku w złotych

Lp.
1.

Rodzaj pojazdu
od 3,5 t do poniżej 12 t

Stawka w zł
870,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12814 -

Poz. 2473
Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

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

1.

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Posiadających dwie osie
12

18

1.400,00

1.500,00

18

25

1.750,00

1.820,00

25

31

1.800,00

1.830,00

1.830,00

1.960,00

31
2.

Posiadających trzy osie
12

40

40

1.830,00

1.936,00

2.100,00

2.577,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Stawki podatku w złotych
Lp.
1.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
od 7 t do poniżej 12 t

Stawka w zł
640,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Stawki podatku w złotych

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

1.

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Posiadających jedną oś
12

18

670,00

680,00

18

25

700,00

710,00

930,00

940,00

25

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
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2.

Poz. 2474

Posiadających dwie osie
12

28

930,00

940,00

28

33

950,00

960,00

33

38

980,00

1.306,00

1.162,00

1.719,00

38
3.

Posiadających trzy osie
12

38

38

1.000,00

1.100,00

1.100,00

1.295,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/288/2010
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 9 listopada 2010 r.

Autobusy.
Stawki podatku w złotych.
Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

1.

Mniej niż 30 miejsc

2.

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka w zł
570,00
1.300,00

2474
UCHWAŁA NR L/388/10
RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE
z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/343/10 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010r dot. pozbawienia kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 10 ust. 1 w zw. art. 7 ust 2 oraz art.10
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu
Bieszczadzkiego, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLV/343/10 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 maja 2010r
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
wprowadza się następujące zmiany :
1)

dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie:

Pozbawia się kategorii i wyłącza z użytkowania
drogę gminną Nr 119202R Kwaszenina – Grąziowa

położoną na terenie gminy Ustrzyki Dolne między
miejscowościami Kwaszenina i Grąziowa.
2)

1) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Julian Czarnecki
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2475
UCHWAŁA NR LI/398/10
RADY MIASTA USTRZYKI DOLNE
z dnia 5 listopada 2010 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 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001z.U. Nr142 poz. 1591 z późniejszymi zm)
w związku z art. 10, ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach

I

lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach
Dolnych w uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

II
Od
31-12-1998 r.,

III
Od
31-12-2000 r.

samochodów

samochodów

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

570

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

880

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1171

ciężarowych

o dopuszczalnej

masie

całkowitej

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

548

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

827

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1127

ciężarowych

o dopuszczalnej

masie

całkowitej

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

526

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

785

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1074

wyprodukowanych

po

dacie

wyprodukowanych

po

dacie

IV
Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej i bez względu na rodzaj
zawieszenia osi jezdnych:
1.

2.

Dwie osie:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton

1461

b) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton

1558

c) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton

1655

d) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton

1752

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton

1558

b) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton

1655

c) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton

1752

d) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton

1847

e) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton

1891

f) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton

1934

Trzy osie:
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Cztery osie i więcej:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton,

1847

b) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton

1891

c) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton

1934

d) nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton

2687

e) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton

2687

V
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy
+przyczepa):
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

773

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

977

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1279

VI
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy
+przyczepa) wyprodukowanych po dacie 31-12-1998,
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

741

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

935

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1214

VII
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy
+przyczepa) wyprodukowanych po dacie 31-12-2000:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

710

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

903

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1171

VIII
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy+ przyczepa) i bez względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych,
1.

2.

Dwie osie:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton,

1461

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton

1505

c) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton

1558

d) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton

2041

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton,

1827

b) nie mniej niż 40 ton i powyżej 40 ton

2687

Trzy osie:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12818 -

Poz. 2475

IX
Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton do 9 ton włącznie

580

- od 9 ton do poniżej 12 ton

667

X
Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym i bez
względu na rodzaj zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:
1.

2.

3.

XI

XII

XIII

Jedna oś:

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton,

730

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton

880

c) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton

1074

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton,

880

b) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton

1074

c) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton

1397

d) nie mniej niż 38 ton i powyżej 38 ton

1827

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton,

1171

b) nie mniej niż 38 ton i powyżej 38 ton

1483

Dwie osie:

Trzy osie:

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie

741

b) powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

946

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1568

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowanych po dacie 31-12-1998:
a) do 15 miejsc włącznie

720

b) powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

914

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1515

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wyprodukowanych po dacie 31-12-2000.
a) do 15 miejsc włącznie

698

b) powyżej 15 do poniżej 30 miejsc

870

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1461
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§ 2. Podatek od środków transportowych - bez
wezwania uiszczają:
a)
b)

Poz. 2476

24 listopada 2009 roku w sprawie
wysokości
stawek
podatku
od
transportowych za 2010 rok.

osoby fizyczne w kasie Urzędu Miejskiego lub
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego,

określenia
środków

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego za 2011 rok.

osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
mające osobowości prawnej w kasie Urzędu
Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Ustrzyk Dolnych.

Julian Czarnecki

§ 4. Traci moc uchwała Nr – XXXVIII/283/09
Rady
Miejskiej
w Ustrzykach
Dolnych
z dnia

2476
UCHWAŁA NR XLVI/309/10
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm)
uchwala się co następuje:

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e)

pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 3,85 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

3)

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

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od
nieruchomości w kwocie:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

c)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,50 zł od
1ha powierzchni,
pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)

grunty i budynki wykorzystywane
ochrony przeciwpożarowej,

na

cele

2)

grunty, budynki i budowle wykorzystywane na
potrzeby
odprowadzania
i oczyszczania
ścieków.

3)

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako drogi (dr) - z wyjątkiem
związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej.

2)

od budynów lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 15,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 roku.

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,70 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Sukiennik
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2477
UCHWAŁA NR XLVI/310/10
RADY GMINY W CMOLASIE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm.)
uchwala się, co następuje:

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.190 zł.

2)

wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995r.

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 780 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 990 zł.

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.120 zł.

3)

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

bez względu na rok produkcji posiadające
katalizator spalin:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680 zł.

1)

wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1995 roku:

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 870 zł.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 650 zł.

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.020 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł.

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.200 zł.

2)

wyprodukowane
1995 roku:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od środków
transportowych w następujących wysokościach:

po

dniu

31

grudnia

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 630
zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 890 zł.

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.190 zł.

3)

bez względu na rok produkcji posiadające
katalizator spalin:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 860 zł.

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.160 zł.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
1)

wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1995r.:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 830 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.040 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe
określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
wyprodukowane:
1)

do dnia 31 grudnia 1995 roku:

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 410 zł.

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 430 zł.

2)

po dniu 31 grudnia 1995 roku:

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 380 zł.

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 400 zł.

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – stawki
podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
7. Autobusy:
1)

wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1995 roku
– w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 20 miejsc - 1.100 zł.

b)

od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.400 zł.

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

- 12821 -

2)

wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 roku
– w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 20 miejsc - 990 zł.

b)

od 20 miejsc do 29 miejsc - 1.270 zł.

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.430 zł.

3)

bez względu na rok produkcji, posiadające
katalizator spalin, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:

a)

mniej niż 20 miejsc - 720 zł.

b)

od 20 miejsc do 29 miejsc - 990 zł.

c)

Poz. 2477
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.280 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku na rok 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Sukiennik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/310/10
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 9 listopada 2010

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1.350

1.400

13

14

1.400

1.470

14

15

1.470

1.550

1.550

1.600

15

Trzy osie
12

17

1.600

1.660

17

19

1.660

1.760

19

21

1.760

1.800

21

23

1.800

1.900

23

25

1.900

2.000

1.900

2.000

25

Cztery osie i więcej
12

25

1.800

1.900

25

27

1.900

2.000

27

29

2.000

2.120

29

31

2.120

2.730

2.120

2.730

31
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/310/10
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 9 listopada 2010

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1.280

1.550

18

25

1.550

1.800

25

31

1.800

2.120

2.120

2.200

31

Trzy osie
12

40

40

2.120

2.200

2.350

2.850

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/310/10
Rady Gminy w Cmolasie
z dnia 9 listopada 2010

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa) + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
12

18

430

570

18

25

570

750

570

750

25

Dwie osie
12

28

540

700

28

33

800

1.070

33

38

1.070

1.650

1.470

2.160

38

Trzy osie
12
38

38

1.070

1.550

1.430

1.920
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Poz. 2478 i 2479

2478
UCHWAŁA NR XLVII/217/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2011
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8
i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591, z późn.zm.), art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j:
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.zm), art.4
ust.1 w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j.2010 r.
Dz.U.Nr 17, poz.95). Rada Gminy w Gawłuszowicach
uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na terenie Gminy Gawłuszowice do kwoty
34,10 zł za 1 q.

Kazimierz Sokalski

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

2479
UCHWAŁA NR XLVII/218/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8
i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm), art.5 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn.zm) art.4
ust.1 w zw. z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010 r.
Dz.U.Nr 17, poz.95 ) Rada Gminy w Gawłuszowicach
uchwala co następuje:

c)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego- 0,11 zł od 1m2 powierzchni,

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych- 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

b)

zwiazanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej -15,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym- 7,00 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych- 3,80 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

§ 1. Określa się obowiązujące na terenie Gminy
Gawłuszowice stawki podatku od nieruchomości:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków- 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od
1 ha powierzchni,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
e)

3)
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pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 2,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

Poz. 2480 i 2481

informacyjnych
w Gawłuszowicach.

w Urzędzie

Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy a nadzór nad jej wykonaniem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach

2480
UCHWAŁA NR XLVII/219/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gawłuszowice w roku 2011
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym(j.t; Dz.U. z 2001r. Nr.142,
poz. 1591, z póź. zmianami),art. 4 ust.5 ustawy
o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r.
(Dz.U.,Nr.200 poz.1682 z póź.zm) , art.4 ust.1
w zw. z art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j:z 2010 r. Dz.
U. Nr.17,poz. 95) Rada Gminy w Gawłuszowicach
uchwala co następuje:

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych
w Urzędzie
Gminy
w Gawłuszowicach.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
leśnego na terenie gminy Gawłuszowice do kwoty
120,00 zł za 1 m3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 r.

Kazimierz Sokalski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy a nadzór nad jej wykonaniem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy.

2481
UCHWAŁA NR XLVII/221/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada
Gminy w Gawłuszowicach uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§ 1. Określa się obowiązujące na terenie Gminy
Gawłuszowice wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1)

powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie –
580 zł.,

b)

powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie –
600 zł.,

c)

powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie – 720 zł.,

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 850 zł.,

2)

od samochodu ciężarowego, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały;

3)

lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, w zależności od dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:

a)

Poz. 2481

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie – 600 zł.,

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton – 700 zł.;

6)

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

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie - 1310 zł.,

b)

powyżej 36 ton - 1720 zł
niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

od ciągnika siodłowego lub balastowego,
przystosowanych
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:

7)

od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

do 20 miejsc – 300 zł.,

b)

równej lub wyższej niż 21 miejsc i mniej niż
30 miejsc – 500 zł.,
równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1000 zł.;

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1000 zł.,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1200 zł.,

c)

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1300 zł.,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gawłuszowice.

4)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych,
o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu
i zawieszenia
według
stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;

5)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 roku.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski

od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o opłatach i podatkach

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/221/2010
Rady Gminy Gawłuszowice
z dnia 25 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY
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

978,00

1034,00

13

14

1034,00

1197,00

Dziennik Urzędowy
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15

15
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Poz. 2481

1197,00

1305,00

1305,00

1522,00

Trzy osie
12

17

1197,00

1251,00

17

19

1251,00

1358,00

19

21

1358,00

1414,00

21

23

1414,00

1468,00

23

25

1468,00

1705,00

1522,00

1705,00

25

Cztery osie i więcej
12

25

1414,00

1578,00

25

27

1578,00

1686,00

27

29

1686,00

1795,00

29

31

2012,00

2560,00

2309,00

2560,00

31

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/221/2010
Rady Gminy Gawłuszowice
z dnia 25 października 2010 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art.8 pkt. 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + naczepa (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

18

1414,00

1468,00

18

25

1468,00

1578,00

25

31

1578,00

1685,00

1685,00

1979,00

31

Trzy osie
12
40

40

1827,00

1957,00

1957,00

2580,00
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Poz. 2482 i 2483

2482
UCHWAŁA NR XLVIII/227/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.8
i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmian.), art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.)
art.4 ust.1 w zw. z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010 r.
Dz.U.Nr 17, poz.95). Rada Gminy w Gawłuszowicach
uchwala co następuje:

7)

grunty sklasyfikowane w rejestrach ewidencji
gruntów i budynków jako drogi dojazdowe do
pól
oznaczone
symbolem
"dr"
służące
wyłącznie działalności rolniczej.

8)

grunty i budynki zajęte na potrzeby skupu
żywca

§ 1. Zwalania się z podatku od nieruchomości
położone na terenie Gminy Gawłuszowice nie objęte
zwolnieniami ustawowymi:

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XLVII/220/2010
Rady
Gminy
w Gawłuszowicach
z dnia
25 października 2010 r w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości na rok 2011.

1)

budynki mieszkalne lub ich części

2)

grunty, budynki lub ich części zajęte na:

a)

działalność biblioteczną, kulturalną, sportową
i pomocy społecznej

3)

grunty i budynki wykorzystywane
ochrony przeciwpożarowej

na

4)

grunty
i budynki
bezpieczeństwa
publicznego,

potrzeby
porządku

5)

budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty
wykorzystywane na potrzeby uzdatniania
i dostarczania wody,

6)

zajęte
na
i ochrony

budowle
służące
do
i oczyszczania ścieków,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy a nadzór na jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych
w Urzędzie
Gminy
w Gawłuszowicach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011r.

cele

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski

odprowadzania

2483
UCHWAŁA NR XLVIII/228/2010
RADY GMINY GAWŁUSZOWICE
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Gawłuszowicach z dnia
25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada
Gminy w Gawłuszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
W
paragrafie
1 pkt.6
uchwały
Nr XLVII/221/2010 z dnia 25 października 2010r.

Dziennik Urzędowy
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zwrot "równą lub niższą niż 12 ton" zastepuje się
zwrotem "równą lub wyższą niż 12 ton".

Poz. 2484 i 2485

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gawłuszowice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kazimierz Sokalski

2484
UCHWAŁA NR LIX/363/10
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia
stawki podatku rolnego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.4
ust.1 w związku z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz.U.z 2010r. Nr 17, poz.95) Rada Gminy Grodzisko
Dolne uchwala co następuje:

obliczania stawki podatku rolnego na obszarze gminy z kwoty 37,64 zł na kwotę 32 zł za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji Budżetu
i Finansów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszoną
w Komunikacie
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010r.
w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2010r. przyjmowanej jako podstawa

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański

2485
UCHWAŁA NR LIX/364/10
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613
z późn.zm.),
art.4
ust.1
w związku
z art.13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 17,

poz.95) Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1)

od gruntów:

a)

związanych
gospodarczej

z prowadzeniem
bez
wzgledu

działalności
na
sposób

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
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zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,70 zł
b)

c)

a)

mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej
- 0,30 zł

c)

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy, zaś nadzór nad jej realizacją Komisji Budżetu
i Finansów.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł
od budynków lub ich części:

b)

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/268/09 Rady
Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - 4,15 zł

2)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od dnia 1 stycznia 2011r.
1
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie
swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 17,00 zł

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 17.12.1992r.),

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 9,82 zł

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzialania świadczeń
zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł

e)

pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,00 zł

3)

od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z
2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.)

Poz. 2486

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięzarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański

2486
UCHWAŁA NR LIX/365/10
RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1
(tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613
z późn.zm.),
art.4
ust.1
w związku
z art.13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 17,

poz.95) Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwala co
następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)

budynki lub ich części wykorzystywane na
potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek,
o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia
25
października
1991r.
o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125

2)

3)
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jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123
z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/269/09 Rady
Gminy Grodzisko Dolne w sprawie określenia zwolnień
w podatku od nieruchomości z dnia 3 grudnia 2009r.

budynki i ich części wykorzystywane na cele
związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz
utrzymywania
bezpieczeństwa
i porządku
publicznego realizowane na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst
jednolity Dz.U.z 2007r. Nr 43, poz.277
z późn.zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi
budynkami

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
dnia 1 stycznia 2011r.

1

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:

budynki i ich części wykorzystywane na
potrzeby
ochrony
przeciwpożarowej
realizowanej na podstawie ustawy z dnia
24
sierpnia
1991r.
o ochronie
przeciwpożarowej
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2009r. Nr 178 poz.1380 z późn.zm.) wraz
z gruntami związanymi z tymi budynkami

4)

budowle i ich części wykorzystywane na
potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz
zbiorowego
zaopatrzenia
w wodę
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.) wraz
z gruntami związanymi z tymi budowlami

5)

budynki i ich części wykorzystywane na
prowadzenie działalności związanej z pomocą
społeczną realizowaną na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175,
poz.1362
z późn.zm.)
wraz
z gruntami
związanymi z tymi budynkami.

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia
1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych
typów
transportu
kombinowanego
towarów
miedzy
państwami
członkowskimi(Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca
1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetu
i Finansów.

2487
UCHWAŁA NR XLII/265/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) Rada
Gminy Horyniec-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. Obniżyć cenę żyta podaną przez Główny
Urząd Statystyczny jako podstawę do obliczenia
podatku rolnego na 2011 rok do kwoty 33,00 zł za
1 q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Horyniec-Zdrój.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw
Gospodarczych Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój
Stanisław Wis

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
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2488
UCHWAŁA NR XLII/266/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Horyniec - Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Gminy Horyniec - Zdrój uchwala, co
następuje:

działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej - 17,50 zł,

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na
terenie Gminy Horyniec - Zdrój:
1)

Od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł

b)

c)

a)

mieszkalnych od 1m 2 powierzchni użytkowej 0,62 zł,

b)

związanej
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,00 zł,

e)

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego za 1 m2 pow. użytkowej - 5,15 zł.

3)

Od budowli (od ich wartości) - 2 %

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw
Gospodarczych Rady Gminy.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,30 zł.
Od budynków lub ich części:

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2
pow. użytkowej - 9,35 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Horyniec Zdrój.

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha
powierzchni - 4,00 zł,

2)

c)

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

Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój
Stanisław Wis

2489
UCHWAŁA NR XLII/267/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2011 rok
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity:
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz
art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 ustawy

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) w związku z art. 48 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
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gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)
Rada Gminy Horyniec - Zdrój uchwala, co następuje:

d)

§ 1. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej
za każdy dzień pobytu od osób fizycznych
przebywających
dłużej
niż
dobę,
w celach
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych w miejscowości Horyniec - Zdrój:
1)

od osób, które ukończyły 15 lat w wysokości 2,90 zł

2)

od osób, które nie
w wysokości - 1,60 zł

ukończyły

15

lat

Centrum
Rehabilitacji
w Horyńcu-Zdroju,

c)

Sanatorium
Uzdrowiskowemu
w Horyńcu-Zdroju,

Rolników

na rzecz podmiotów wymienionych w § 3 pkt.3
lit. ac - 3% od zainkasowanej kwoty

b)

właścicielom
podmiotów
i obiektów
wymienionych w § 3 pkt 3 lit. d - 6%.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw
Gospodarczych Rady Gminy
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się:

b)

e)

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.

2)
Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej
w drodze inkasa.

"Uzdrowisku
Horyniec"
z o. o. w Horyńcu-Zdroju,

uzdrowiskowej

5)
Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej
inkasenci zobowiązania są wpłacić w kasie Urzędu
Gminy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.

§ 3. 1)
Opłatę uzdrowiskową pobiera się
w pierwszym dniu pobytu.

a)

domom
wczasowym,
pensjonatom
oraz
podmiotom
prowadzącym
działalność
w zakresie wynajmu pokoi.

3)
Za
inkaso
opłaty
przyznaje się prowizję w wysokości:

§ 2.
Ustawowe
zwolnienia
z opłaty
uzdrowiskowej określa art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm./

3)

Poz. 2490

Spółka
Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój

KRUS

Stanisław Wis

"BAJKA"

2490
UCHWAŁA NR XLII/268/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w formie inkasa oraz wynagradzania za inkaso
Na podstawie art.6 b ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity
z 2006 r. Dz.U. Nr 136 poz.969 z późn.zm./ oraz
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 póz. 1682
z późn.zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r .Nr 121 póz. 844/ i art. 28
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn.
zm./ Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala co
następuje:

3.Uchwala się wysokość wynagrodzenia prowizyjnego
za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od zainkasowanej kwoty dla wsi:

§ 1. 1.Zarządza się pobór podatków od osób
fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze
inkasa.
2.Inkasentami
podatków
pobieranych w drodze inkasa ustala się sołtysów.

1)

Horyniec-Zdrój 9%

2)

Nowe Brusno 10%

3)

Dziewięcierz 10%

4)

Nowiny Horynieckie 10 %

5)

Podemszczyzna 11 %

6)

Polanka Horyniecka 14 %

7)

Prusie 11 %

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
8)

Radruż 13%

9)

Krzywe 13%

10)

Werchrata 9%

11)

Wólka Horyniecka 12%
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie 14 dni po ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Horyniec-Zdrój.

Stanisław Wis

2491
UCHWAŁA NR XLII/269/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na 2011 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity:
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19
pkt 1 litera "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada
Gminy Horyniec - Zdrój uchwala, co następuje:

2) Pobór opłaty następuje codziennie za
pośrednictwem upoważnionego pracownika Urzędu
Gminy lub wpłaty w kasie Urzędu Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw
Gospodarczych Rady Gminy Horyniec- Zdrój.

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w następującej wysokości:
1)

Przy sprzedaży na stoisku - 12,00 zł,

2)

Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, wozu
- 25,00 zł,

3)

Przy sprzedaży " z ręki" - 15,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój

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

Stanisław Wis

§ 3. 1) Inkasentem opłaty targowej jest Urząd
Gminy w Horyńcu - Zdroju.

2492
UCHWAŁA NR XLII/274/10
RADY GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Horyniec- Zdrój na 2011 rok
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.) Rada
Gminy Horyniec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatków od środków
transportowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój
w następujących wysokościach
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
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a)

powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie –
700,00 zł

b)

powyżej 5,5
900,00 zł

c)

powyżej 9,0 i poniżej 12,0 ton – 1100,00 zł

2)

3)

Poz. 2492

6)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

7)

od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc - 1.290 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.630 zł §

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony
i poniżej 12,0 ton – 1300,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi
Gminy.

tony

do

9 ton

włącznie

–

4)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – 480,00 zł.

§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza
się
Komisji
Budżetu,
Rolnictwa
i Spraw
Gospodarczych Rady Gminy Horyniec - Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy
Horyniec-Zdrój
Stanisław Wis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 5 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

13

1000,00

1200,00

13

14

1200,00

1600,00

14

15

1600,00

1800,00

1800,00

2000,00

15

Trzy osie
12

17

1000,00

1200,00

17

19

1200,00

1600,00

19

21

1600,00

1800,00

21

23

1850,00

2100,00

23

25

2100,00

2150,00

2150,00

2250,00

25
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Cztery osie i więcej
12

25

1600,00

1800,00

25

27

1800,00

2000,00

27

29

2000,00

2100,00

29

31

2100,00

2500,00

2200,00

2550,00

31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 5 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych
i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

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

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1300,00

1350,00

18

25

1350,00

1450,00

25

31

1450,00

1750,00

1750,00

2000,00

31

Trzy osie i więcej
12

40

40

1750,00

1850,00

2200,00

2600,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 5 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

stawka pojazdu (w złotych)
oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenie osi jezdnych

Jedna oś
12

18

1000,00

1100,00

18

25

1100,00

1200,00

1200,00

1500,00

25

Dwie osie
12

28

1100,00

1200,00

28

33

1200,00

1300,00
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38

38

Poz. 2493

1300,00

1400,00

1400,00

1800,00

Trzy osie i więcej
12

38

38

1450,00

1500,00

1700,00

1830,00

2493
UCHWAŁA NR XI/91/2010
RADY GMINY JAROSŁAW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 ,poz.613 z późn.zm./
oraz art.18 ust.2 pkt. 8, art.40,ust.1 ,art.41,ust.1
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. Nr 142 ,poz.1591 z 2001r. z późn.
zm./ Rada Gminy Jarosław uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala
się
stawki
podatku
od
nieruchomości
w roku
podatkowym
2011 w następujących wysokościach:
1. od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części 0,64 zł
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części
zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej 20,00 zł
3. od 1m 2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 9,33 zł
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w zakresie
udzielania
świadczeń
zdrowotnych 4,06 zł
5.
od
1m
2 powierzchni
użytkowej
pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego 6,70zł
z
wyjątkiem
budynków
gospodarczych
znajdujących się na użytkach rolnych nie tworzących

gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust.1
ustawy o podatku rolnym, dla których stawka wynosi
od 1m2 powierzchni użytkowej 3,53 zł
6. od budowli : 2% ich wartości
7. 1) od
1m
2 powierzchni
gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0.76zł
2)
pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 3,95zł
3)
od 1 m 2 powierzchni pozostałych
gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego 0.33zł
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie
w roku podatkowego 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jarosław
Antoni Gwóźdź
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UCHWAŁA NR XI/92/2010
RADY GMINY JAROSŁAW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Jarosław
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art.40
ust.1
,art.41
ust.1
art.42
ustawy
z dnia
8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ oraz art.10
ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz.613 z późn. zm/ Rada Gminy Jarosław
uchwala co następuje:

1)

powyżej 3,5tony do 5,5 tony włącznie 660zł

2)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100zł

3)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.320zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
w zależności od liczby osi ,dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

§ 1.
Stawki
podatku
od
środków
transportowych na terenie Gminy Jarosław w roku
podatkowym 2011 wynoszą:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku / w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem

nie mniej niż

mniej niż

Pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

1

2

3

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

13

1100

1210

13

14

1210

1320

14

15

1320

1430

1430

1540

15

Trzy osie
12

17

1210

1320

17

19

1320

1430

19

21

1430

1540

21

23

1540

1650

23

25

1650

2090

1650

2090

25

Cztery osie i więcej
12

25

1540

1650

25

27

1650

1760

27

29

1760

2200

29

31

2200

2 730

2200

2 730

31
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3. od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :
1)

2)

nie mniej niż

mniej niż

powyżej 7 ton a poniżej 12 ton 1.540zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

od 3,5 tony do 7 ton włącznie 1.430zł
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów : ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa /w tonach/

Poz. 2494

Stawka podatku /w złotych/

Stawka podatku /w
złotych/

Oś jezdna / osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1100

1210

18

25

1210

1540

25

31

1320

1760

1570

2160

31

Trzy osie
12

40

40

1430

1980

2200

2840

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1)

od 7 ton do 10 ton włącznie 1.210zł

2)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.320zł

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

mniej niż

6. Od przyczep lub naczep ,które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka podatku /w złotych/

Stawka podatku /w
złotych/

Oś jezdna / osie jezdne / z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś
12

18

770

990

18

25

880

1100

990

1210

25

Dwie osie
12

28

1100

1320

28

33

1210

1430

33

38

1320

1540

1540

1890

38

Trzy osie
12
38

38

1430

1540

1760

1980
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7. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego

1)

mniej niż 30 miejsc 1.540 zł

2)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1950 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie w roku
podatkowym 2011.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jarosław.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jarosław

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław.

Antoni Gwóźdź

2495
UCHWAŁA NR XLV/342/2010
RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2011rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1,
art.41,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.10 ust.1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95 poz. 613). Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej
uchwala co następuje:

1)

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a)

powyżej 3,5
680,00 zł

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1100,00 zł

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych:

c)

powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1320,00 zł

2)

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita /w tonach /

tony

do5,5

tony

włącznie

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

Stawka

Stawka

Dwie osie
12

13

1910,00

1910,00

13

14

1910,00

1910,00

14

15

1910,00

1910,00

15

-

1910,00

1910,00

Trzy osie
12

17

1960,00

1960,00

17

19

1960,00

1960,00

19

21

2510,00

2510,00
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21

23

2510,00

2510,00

23

25

2510,00

2510,00

25

-

2510,00

2510,00

Cztery osie i więcej
12

25

2620,00

2620,00

25

27

2620,00

2620,00

27

29

2620,00

2620,00

29

31

2620,00

2840,00

31

-

2620,00

2840,00

3)

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1090,00 zł

4)

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi dopuszczalna masa
Całkowita zespołu Pojazdów: ciągnik
Siodłowy + naczepa, Ciągnik
balastowy + Przyczepa /w tonach/
Nie Mniej Niż

Mniej Niż

1

2

Stawka podatku /w złotych/
oś jezdna/osie jezdne/ z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
4

Stawka

Stawka

Dwie osie
12

18

1960,00

1960,00

18

25

2080,00

1960,00

25

31

2080,00

1960,00

31

-

2080,00

2200,00

Trzy osie
12

40

2080,00

1960,00

40

-

2400,00

2840,00

5)

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: 800,00 zł

6)

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Liczba osi I dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa przyczepa
+ pojazd silnikowy/ w tonach/
nie mniej niż

mniej niż

1

2

Stawka podatku /w złotych/
oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Stawka

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
Stawka

Jedna oś
12

18

1190,00

1190,00

18

25

1250,00

1250,00

25

-

1250,00

1250,00
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Dwie osie
12

28

1310,00

1310,00

28

33

1310,00

1310,00

33

38

1310,00

1520,00

38

-

1420,00

1960,00

12

38

Trzy osie
38

7)

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a)

od 10 i mniej niż15 1100,00 zł

b)

równej 15 i mniejszej niż 30 miejsc 1200,00 zł

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1410,00 zł

§ 2.
1.
Dla
pojazdów
określonych
w §1 pkt.1,3,5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r.
stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

1410,00

1410,00

1410,00

1530,00

1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
650,00 zł

b)

od 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1040,00 zł

c)

powyżej 9 ton: 1260,00 zł

2)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych
przystosowanych
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton: 1030,00 zł

1)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:

a)

powyżej 3,5
700,00 zł

5,5 tony włącznie

3)

od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1130,00 zł

a)

od 10 i mniej niż 15 1030,00 zł

c)

powyżej 9 ton 1380,00 zł

b)

równej 15 i mniej niż 30 miejsc 1140,00 zł

2)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton: 1130,00 zł

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1350,00 zł

3)

tony do

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 820,00 zł

4)

od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a)

od 10 i mniej niż 15 1140,00 zł

b)

równej 15 i mniej niż 30 miejsc 1260,00 zł

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1480,00 zł

2. Dla pojazdów, określonych w §1 pkt. 1,3 i 7
posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza
się i określa się w wysokości:

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy, zaś nadzór powierza się Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego Gminy, Rady Gminy
w Jasienicy Rosielnej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/258/2009
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 16 listopada
2009r w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w gminie
Jasienica Rosielna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatków należnych od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Miłek
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2496
UCHWAŁA NR XLV/343/2010
RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1
art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142
poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.
U. z 2006 roku Nr 136 poz.969 z późn. zm.) art.6
ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku
leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) i art.6
ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.
U. z 2010r. Nr 95 poz.613). Rada Gminy w Jasienicy
Rosielnej uchwala co następuje:

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za
w wysokości 10% ściągniętych należności.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Jasienica Rosielna.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/259/2009
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 16 listopada
2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie
Jasienica Rosielna.

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa przez:
1)

Sołtysów wsi Jasienica Rosielna i Orzechówka

2)

Helena Zarych zamieszkała w Bliznem

3)

Kazimiera
Jasienickiej

Krzysik

zamieszkała

inkaso

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Woli
Adam Miłek

2497
UCHWAŁA NR XLV/344/2010
RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1,
art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada
Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1q
przyjmowana jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy z kwoty 37,64 zł na kwotę
36,14 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Miłek
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2498
UCHWAŁA NR XLV/345/2010
RADY GMINY JASIENICA ROSIELNA
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1,
art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.
U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy
w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego od 1 stycznia 2011r.

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
za 1 m3 przyjmowaną jako podstawę obliczenia
podatku leśnego na obszarze gminy z kwoty 154,65 zł
na kwotę 143,37 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Miłek

2499
UCHWAŁA NR XIV/72/10
RADY GMINY JAŚLISKA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r, Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca
2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 52
poz.742) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportu obowiązujących w 2011 r. (M.P.
Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Jaśliska uchwala, co
następuje:

1)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 609,89 zł

2)

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie – 852,80 zł

3)

powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t – 997,33 zł

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
środków transportowych w następującej wysokości:

3.
od
samochodów
ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton wg tabeli nr 1

1.
od
samochodów
o dopuszczalnej masie całkowitej:

ciężarowych

2.
od
samochodów
o dopuszczalnej masie całkowitej,
katalizatory:

ciężarowych
posiadających

1)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 486,88 zł

2)

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie – 681,63 zł

3)

powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t – 797,45 zł

-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

-997,33

-1108,03
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-13

-14

-1109,05

-1219,75

-14

-15

-1215,65

-1330,45

-15

-

-1330,45

-1441,15

-

-

-Trzy osie

-

-12

-17

-1109,05

-1219,75

-17

-19

-1219,75

-1330,45

-19

-21

-1330,45

-1441,15

-21

-23

-1441,15

-1551,85

-23

-25

-1636,93

-1747,63

-25

-

-1662,55

-1774,28

-

-

-Cztery osie i więcej

-

-12

-25

-1441,15

-1551,85

-25

-27

-1662,55

-1774,28

-27

-29

-1883,95

-1996,70

-29

-31

-2609,65

-2719,33

-31

-

-2712,15

-2719,33

4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów / ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa/: od 3,5 t do poniżej 12,0 t –
959,40 zł.

balastowy + przyczepa/ posiadających katalizatory:
od 3,5 t do poniżej 12,0 t – 766,70 zł.
6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2

5. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik

-Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

-Stawka
podatku (w
złotych)

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

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

-1

-2

-3

-4

-

-

-Dwie osie

-

-12

-18

997,33

1109,05

-18

-25

1219,75

1330,45

-25

-31

1441,15

1551,85

-31

-

2021,30

2123,80

-

-

-Trzy osie

-

-12

-40

1798,88

1910,60

-40

-

2643,48

2691,65

-inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
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7. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie
całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 t
do poniżej 12 t – 533 zł

Poz. 2499

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg
tabeli nr 3:

8. od przyczep i naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

-Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

-Stawka
podatku (w
złotych)

-Stawka podatku (w złotych)

-nie mniej niż

-mniej niż

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

-1

-2

-3

-4

-

-

-Jedna oś

-

-12

-18

665,23

775,93

-18

-25

886,63

997,33

-25

-

1109,05

1219,75

-

-

-Dwie osie

-

-12

-28

775,93

886,63

-28

-33

997,33

1109,05

-33

-38

1320,20

1432,95

-38

-

1774,28

1883,95

-

-

-Trzy osie

-

-12

-38

1109,05

1219,75

-38

-

1330,45

-1441,15

-Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

9. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia,
łącznie z miejscem kierowcy :

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Jaśliska.

1)

mniej niż 30 miejsc – 724,68 zł

2)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1522,13 zł

§ 4. Traci moc uchwała nr I /8/10 Rady
Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy
Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

10. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia,
łącznie
z miejscem
kierowcy,
posiadających
katalizatory:
1)

mniej niż 30 miejsc – 580,15 zł

2)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1214,63 zł

§ 2. Podatek od środków transportowych – bez
wezwania – uiszczają:
1. Osoby fizyczne w kasie Urzędu Gminy lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy,
2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie mające osobowości prawnej na rachunek bankowy
Urzędu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia
2011
roku
i podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Magierowski
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2500
UCHWAŁA NR XIV/73/10
RADY GMINY JAŚLISKA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19
pkt. 1 lit. „f” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 52, poz.742) Rada
Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania każdego roku podatkowego w terminie do
30 kwietnia, a w przypadku powstania obowiązku jej
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dnia od dnia
powstania tego obowiązku.

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Jaśliska
opłatę od posiadania psów.

§ 7. Traci moc uchwała nr I /7/10 Rady
Miejskiej W Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy
Jaśliska z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek tej opłaty.

§ 5. Wpłaty opłaty można dokonywać na
rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jaśliska.

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od
posiadania psów na terenie Gminy Jaśliska
w wysokości:

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia
2011
roku
i podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

1. od pierwszego psa 27,70 zł
2. od drugiego psa 32,80 zł
3. od trzeciego i każdego następnego psa po
46,15 zł
§ 3. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli
zobowiązany podmiot wszedł w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Magierowski

2501
UCHWAŁA NR XLIX/66/10
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2011 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
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 2009r.
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Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620) Rada
Gminy Jodłowa uchwala , co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłowa

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2010r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M.P.Nr 76,
poz. 960), przyjmowaną jako podstawa do obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa
w 2011 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt - do kwoty
16,50 zł za 1 dt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kapłon

2502
UCHWAŁA NR XLIX/67/10
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)
oraz 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 i Nr 96, poz. 620)
Rada Gminy Jodłowa uchwala , co następuje:

terenie gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 7
poz. 151, Nr 45, poz. 1265 i Nr 98, poz. 2412,
z 2009r. Nr 72, poz. 1694 i Nr 94, poz. 2151 oraz
z 2010r. Nr 17, 413) w § 1 w ust. 2 zdanie drugie
otrzymuje brzmienie: "Jeżeli opłata targowa ustalona,
jako iloczyn stawki i powierzchni , z której następuje
sprzedaż byłaby wyższa niż 699,27 zł opłata wynosi
699,27 zł.".

§ 1. W uchwale Nr XV/2/08 Rady Gminy
Jodłowa z dnia 28 stycznia 2008r.w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności i wysokości stawki opłaty targowej na

Przewodniczący Rady

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jodłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
dnia 1 stycznia 2011r.

Stanisław Kapłon

2503
UCHWAŁA NR L/304/10
RADY GMINY KURYŁÓWKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
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U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Kuryłówka
uchwala, co następuje:

2. Wniosek składa sie na formularzu zgodnym
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 1. Gmina Kuryłówka wspiera rozwój sportu
propagującego rozwój fizyczny mieszkańców Gminy,
krzewienie
kultury
fizycznej
i sportu
wśród
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży oraz budowę urządzęń sportowych.

3. Wniosek powinien być podpisany przez
osoby
uprawnione
do
reprezentowania
klubu
sportowego, w tym głównego ksiegowego lub
skarbnika klubu.

§ 2. Gmina Kuryłówka wspiera rozwój sportu
poprzez:
1)

budowę, rozbudowę i modernizację gminnych
obiektów sportowych, które mogą być
wykorzystywane przez kluby sportowe dla
przeprowadzenia zawodów i innych zajęć
sportowych,

2)

udostępnianie
mieszkańcom
gminnych
obiektów sportowych dla potrzeb sportu,

3)

utrzymywanie gminnych obiektów sportowych,

4)

udzielanie z budżetu gminy dotacji celowych dla
klubów sportowych, działających na obszarze
Gminy
Kuryłówka
i niedziałający
w celu
osiągnięcia zysku.

§ 3. Dotacja celowa dla klubów sportowych
działających
na
obszarze
Gminy
Kuryłówka
i niedziałających w celu osiagnięcia zysku moze być
przyznana na:

4. Wnioski o przyznanie dotacji na rok następny
powinny być składane do Wójta Gminy w terminie do
15 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
aw
przypadku
składania
wniosku
o dotację
w 2011 roku do 15.12.2010 r.
5. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po
terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu
dotacji.
6. Wsparcie finansowe może być udzielone
w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub
sportowy i musi zawierać się w łączenej kwocie
wsparcia zaplanowanej w budżecie gminy.
§ 5. 1. Dotacje przekazywane są na podstawie
zawartych umów określających zasady przekazania
środków finansowych.
2. Umowa powinna określać:
1)

szczegółowy
wykonania,

opis

zadania

i termin

jego

2)

wysokość dotacji należnej klubowi sportowemu
i tryb płatności,

1)

realizację programów szkolenia sportowego,

2)

zakup sprzętu sportowego,

3)

tryb kontroli wykonania zadania,

3)

pokrycie kosztów
sportowych
lub
zawodach,

4)

sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasad
zwrotu
dotacji
niewykorzystanej
lub
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

4)

pokrycia kosztów korzystania z obiektów
sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)

sfinansowanie
stypendiów
sportowych
i wynagrodzeia kadry szkoleniowej.

organizowania zawodów
uczestnictwa
w tych

§ 4. 1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej,
o ktorej mowa w § 3 jest złożenie do Wójta Gminy
wniosku o udzielenie dotacji celowej, który powinien
zawierać:
1)

nazwę i siedzibę klubu sportowego,

2)

szczegółowy
opis
zakresu
rzeczowego
wnioskowanego wsparcia finansowego,

3)

informację o zasobach kadrowych, rzeczowych
i finansowych wskazujących na możliwość
uczestnictwa w zawodach,

4)

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji
przedsięwzięć sportowych,

5)

wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału
środków własnych i z innych źródeł,

6)

planowany terminarz i miejsce zawodów oraz
termin realizacji innych przedsięzięć.

§ 6. 1. Kluby sportowe otrzymujące dotacje
przedstawiają Wójtowi Gminy półroczne rozliczenia
finansowe i rzeczowe z otrzymanych dotacji do dnia
21 lipca każdego roku.
2. Ostateczne rozliczenie finansowe i rzeczowe
dotacji następuje w terminach określonych w umowie,
nie później niż do 31 stycznia roku następnego, wraz
z załączonymi kserokopiami rachunków określających
na jaki cel dotacja została wykorzystana, co będzie
stanowiło
podstawę
ustalenia
prawidłowości
wykorzystania dotacji.
3. Klub sportowy przedstawia rozliczenie
rzeczowo-finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 7. 1. W trakcie realizacji umowy Gmina ma
prawo kontroli, przyznanej dotacji.
2. Kontrola winna obejmować w szczególności:
1)

prawidłowość wykorzystania dotacji,

2)

prowadzoną dokumentację realizacji warunków
umowy.

§ 8. 1. Dotacje pobrane w nadmiernej
wysokości
oraz
wykorzystane
niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu
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gminy wraz z odsetkami w wysokości jak dla
zaległości podatkowych, w ciagu 15 dni od dnia
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuryłówka
Krzysztof Leja
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2504
UCHWAŁA NR L/308/10
RADY GMINY KURYŁÓWKA
z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/290/10 Rady Gminy Kuryłówka z dnia
29 września 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 104603R
Jastrzębiec – Bukowina położonej w Gminie Kuryłówka kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 7 ust.2 i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.), Rada Gminy Kuryłówka po
zasięgnięciu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu
Leżajskiego uchwala, co następuje:

drogi powiatowej nr 1246R w Jastrzębcu km 0+000,
koniec na granicy województwa lubelskiego w km
0+600,kategorii drogi gminnej w celu zaliczenia jej do
kategorii dróg powiatowych."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kuryłówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

§ 1. W uchwale Nr XLIX/290/10 Rady Gminy
Kuryłówka z dnia 29 września 2010 r. w sprawie
pozbawienia drogi gminnej nr 104603R Jastrzębiec –
Bukowina położonej w Gminie Kuryłówka kategorii
drogi gminnej (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 101,
poz. 1853) wprowadza się następujące zmiany:
1)

Przewodniczący
Rady Gminy Kuryłówka

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Krzysztof Leja

„§
1.
1 Pozbawia
się
drogę
gminną
nr 104603R Jastrzębiec – Bukowina początek od

2505
UCHWAŁA NR LIV/514/2010
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010 r.
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada
Gminy Lubaczów uchwala, co następuje
§ 1. W zakresie podatku od nieruchomości
ustala się stawki podatków dla osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej w wysokości:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni 0,75 zł;

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,15 zł;

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,20 zł;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,55 zł;

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej 16,00 zł;

c)

zajętych
na
gospodarczej

prowadzenie
w zakresie

działalności
obrotu
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kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej 9,82 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lubaczów.

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,27 zł;

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy
Lubaczów.

e)

od
pozostałych,
w tym
zajętych
na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
4,80 zł;

3)

od budowli, których wartość określana jest na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a)

związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem
ścieków 0,75 % ich wartości;

b)

pozostałych 2 % ich wartości.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy Lubaczów oraz
w sołectwach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Cozac

2506
UCHWAŁA NR LIV/515/2010
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), Rada Gminy Lubaczów uchwala co
następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
środków transportowych na terenie gminy Lubaczów
w następującej wysokości:
1)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 692 zł;

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 952 zł;

c)

powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton 1148 zł;

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały,

3)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie

całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony
włącznie i poniżej 12,0 ton 1368 zł,
4)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: od 7,0 ton i poniżej
12,0 ton 680 zł,

6)

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7)

od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc 1 472 zł;

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 810 zł.
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§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lubaczów.

informacyjnych
i sołectwach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy
Lubaczów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2011 r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/229/2008
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości
stawek
podatku
od
środków
transportowych.

w Urzędzie

Gminy

Lubaczów

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach

Roman Cozac

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/515/2010
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach
nie mniej niż

mniej niż

Stawki podatku /w złotych/
oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12

13

1 030

1 236

13

14

1 264

1 664

14

15

1 704

1 900

15

-

1 940

2 108

Trzy osie
12

17

1 030

1 236

17

19

1 264

1 664

19

21

1 704

1 900

21

23

1 940

2 108

23

25

2 160

2 224

2 264

2 328

25

Cztery osie i więcej
12

25

1 704

1 900

25

27

1 940

2 108

27

29

2 160

2 224

29

31

2 264

2 622

2 380

2 732

31
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Poz. 2506
Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/515/2010
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
/ w tonach/
nie mniej niż

mniej niż

Stawki podatku /w złotych/
oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12

18

1 368

1 400

18

25

1 420

1 510

25

31

1 564

1 876

1 872

2 148

31

Trzy osie i więcej
12

40

40

1 872

1 952

2 264

2 770

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/515/2010
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 12 listopada 2010 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy /w tonach/
nie mniej niż

mniej niż

Stawki podatku /w złotych/
oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oś
12

18

1 030

1 120

18

25

1 132

1 236

1 264

1 560

25

Dwie osie
12

28

1 068

1 120

28

33

1 132

1 236

33

38

1 368

1 456

1 484

1 594

38

Trzy osie i więcej
12
38

38

1 484

1 560

1 808

1 900
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Poz. 2507

2507
UCHWAŁA NR XXXVII/353/10
RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Majdan
Królewski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwoju sportu
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
Majdan Królewski uchwala, co następuje:

§ 3. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 2
ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na
prowadzenie statutowej działalności sportowej.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zwana
dalej „dotacją celową”, może być przeznaczona
w szczególności na:
1)

realizację programów szkolenia sportowego
w tym m. in.: wynagrodzenia trenerów, koszty
opieki i pomocy medycznej zawodników,

2)

zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia
sportowego,

3)

pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach
w tym m. in.: ekwiwalentu sędziowskiego,
kosztów przewozu zawodników, kosztów
utrzymania
obiektów
sportowych,
opłat
licencyjnych
i innych,
ubezpieczenia
zawodników,
kosztów
prania
strojów
piłkarskich, zakupu materiałów (np. woda,
wapno, nawóz itp.).

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1)

warunki i tryb finansowania zadania własnego
Gminy Majdan Królewski w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze
zlecania realizacji zadania mogącego przyczynić
się do wykonania celu publicznego określonego
w § 2 ust. 2, w tym:

a)

tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b)

sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej,

c)

sposób kontroli wykonywanego zadania celu
publicznego,

2)

cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina
Majdan Królewski zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się
do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej udzielanej na warunkach i w trybie z ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).
§ 2. 1. Gmina Majdan Królewski wspiera sport
tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające
rozwojowi sportu.

3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju
sportu
zabezpiecza
się
corocznie
w uchwale
budżetowej Gminy Majdan Królewski.
4. Z dotacji, o której mowa w ust. 2, nie mogą
być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1)
wypłaty
wynagrodzeń
i działaczy klubu sportowego,

dla

2)
transferu
sportowego,

z innego

zawodnika

zawodników
klubu

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie

3)
zapłaty
kar,
mandatów
i innych
opłat
sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,

1)

poprawę warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych,

4)
zobowiązań
klubu
sportowego
z tytułu
zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

2)

poprawę
kondycji
fizycznej
i zdrowia
psychicznego
mieszkańców
poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

3)

promocję sportu i aktywnego stylu życia,

4)

umożliwienie dostępu do różnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Majdan Królewski.

się:

§ 4. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby
sportowe działające na terenie Gminy Majdan
Królewski, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotację celową może otrzymać klub, jeżeli:
1)

realizuje cel publiczny wskazany
ust. 2 niniejszej uchwały,

w§

2
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2)

angażuje się we współpracę z gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem
Gminy Majdan Królewski przy realizacji zadań
publicznych
z zakresu
sportu
na
rzecz
mieszkańców Gminy Majdan Królewski,

3)

promuje wizerunek Majdanu Królewskiego jako
gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu,

4)

zapewni udział środków własnych na realizację
zadania publicznego.

§ 5. 1. Organem przyznającym dotację celową
jest Wójt Gminy Majdan Królewski.
2.
Dotacje
celowe
udzielane
są
po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie
indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie
przysługuje odwołanie.
§ 6. 1. W celu wyboru oferty realizacji zadania
publicznego mogącego przyczynić się do wykonania
celu publicznego określonego w § 2 ust. 2, Wójt
Gminy Majdan Królewski w drodze zarządzenia,
ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:

- 12857 -

Poz. 2507

§ 8. 1. W otwartym konkursie ofert może
zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
2. Przed wydaniem zarządzenia przyznającego
dotacje celowe, Wójt Gminy zasięgnie opinii
4-osobowej Komisji powołanej w celu zaopiniowania
złożonych ofert, zwanej dalej „Komisją”. Komisja
może obradować przy udziale co najmniej 3 członków.
3. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy
określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy. Do
członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
dotyczące wyłączenia pracownika.
4. Przy opiniowaniu ofert Komisja uwzględnia:
1)

znaczenie zgłoszonej oferty dla rozwoju sportu
na terenie Gminy Majdan Królewski,

2)

wysokość
przeznaczonych
ofert,

środków
budżetowych
na organizowany konkurs

1)

rodzaj zadania publicznego,

3)

2)

wysokości
środków
publicznych
przeznaczonych na wsparcie tego zadania,

szczegółowy
zakres
rzeczowy
zadania
publicznego proponowanego do realizacji,

4)

przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów
realizacji oferty (kosztorys oferty) w związku
z zakresem rzeczowym oferty,

5)

możliwość
dotowany,

6)

dotychczasowe
wykorzystanie
przez
wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Majdan
Królewski,

7)

termin i miejsce realizacji ofert,

8)

informację o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych.

3)

termin i warunki realizacji zadania,

4)

termin składania ofert,

5)

tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert,

6)

termin do dokonania wyboru ofert,

7)

zrealizowane przez Gminę Majdan Królewski
w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego
samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze
szczególnym
uwzględnieniem
wysokości
dotacji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1,
umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Gminy Majdan Królewski
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Majdan
Królewski.
3. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę
potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Gminy
Majdan Królewski.
4. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie
dotacji celowej ze środków Gminy Majdan Królewski
składa się w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim.
§ 7. W postępowaniu konkursowym mają
odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.:
oferty
realizacji
zadania
publicznego,
umowy
o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania,
określone w przepisach wykonawczych do ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).

realizacji

oferty

przez

podmiot

5. Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią
Komisji, dokonuje wyboru ofert z jednoczesnym
określeniem kwoty dotacji celowej na każdą wybraną
ofertę.
6. Wójt Gminy w drodze zarządzenia, ogłasza
ostateczny wynik konkursu ofert z informacją
o ofertach wybranych i ofertach odrzuconych, wraz ze
wskazaniem:
1)

nazwy
oferty
wnioskodawcy,

oraz

nazwy

2)

opisu przedsięwzięcia objętego ofertą,

3)

łącznych kosztów oferty,

4)

kwoty dotacji przyznanych na ofertę.

i adresu

7. Ogłoszenie o przyznanych kwotach dotacji
celowej na wybrane oferty zamieszczone będzie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Majdan Królewski,
stronie internetowej Urzędu Gminy Majdan Królewski
i w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją
o ofertach, które zostały odrzucone.
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8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,
o którym mowa w § 6 ust 1, może dopuszczać
unieważnienie konkursu przez Wójta Gminy lub
odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

Poz. 2507

§ 14. Określa się następujący sposób kontroli
i oceny realizacji zadania dotowanego klubu:
1)

Wójt Gminy Majdan Królewski sprawuje bieżącą
kontrolę
merytoryczną
wydatkowania
i rozliczania
dotacji
celowej
udzielonej
z budżetu Gminy Majdan Królewski,

1)

stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy
wyborze ofert, lub

2)

wystąpienia
istotnej
zmiany
okoliczności
powodujących, że zakończenie procedury
wyborem oferty lub zawarcie umowy nie leży
w interesie publicznym, a zmiany takiej nie
można było wcześniej przewidzieć.

2)

Wójt Gminy Majdan Królewski dokonuje kontroli
i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

a)

stanu realizacji zadania,

b)

efektywności i rzetelności wykonania zadania,

§ 9. Oferta winna być rozpatrzona w terminie
nieprzekraczającym 7 dni, od upływu terminu
składania ofert.

c)

prawidłowości
wykorzystania
środków
publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d)

prowadzenia
księgowej.

§ 10. Oferenci przyjmując dotacje celowe
zobowiązują się do wykonania zadania publicznego
w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
zwanej dalej „umową”.
§ 11. 1. Umowę sporządza się w formie
pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1)

oznaczenie stron umowy,

2)

szczegółowy zakres realizowanego
publicznego (cel udzielenia dotacji),

3)

wysokość dotacji celowej,

4)

termin rozpoczęcia
zadania,

5)

sposób
kontroli
realizacji
i wydatkowania dotacji celowej,

6)

sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji
celowej,

7)

postanowienia
dotyczące
okoliczności
uzasadniających rozwiązanie umowy,

8)

zobowiązanie
podmiotu
do
prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych
na realizację zadania, a także wszelkiej innej
dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania
zadania
pod
względem
rzeczowym
i finansowym,

9)

i zakończenia

zadania

dokumentacji

§ 15. 1. Klub sportowy, który otrzymał dotację
celową
jest
zobowiązany
do
sporządzenia
sprawozdania z wykonania zadania określonego
w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na
który umowa została zawarta.
2. Wójt Gminy Majdan Królewski może wezwać
klub sportowy do złożenia w roku budżetowym
częściowych
sprawozdań
z wykonania
zadania
publicznego, w terminie nie krótszym niż 30 dni od
dnia doręczenia wezwania do złożenia częściowego
sprawozdania.
3.
Sprawozdanie
w szczególności:

realizacji

§ 12.
W
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron,
możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego
oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do
umowy.
§ 13. Dotację celową przekazuje się na
rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych
w umowie.

powinno

zawierać

1)

informację o przebiegu realizacji zadania,

2)

szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane
w oparciu o kosztorys załączony do oferty,

3)

inne istotne informacje dotyczące realizacji
zadania,

4)

zestawienie
kopii
dokumentów,
faktur
(rachunków) potwierdzających wydatkowanie
środków.

zadania

termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części
dotacji celowej lub niewłaściwie wykorzystanej
dotacji.

finansowo-

§ 16. W przypadku wykorzystania na realizację
zadania tylko części przekazanej dotacji celowej,
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić do
budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych
od dnia przekazania dotacji.
§ 17.
W
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji
celowej wstrzymuje się przekazywanie kolejnych
transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota
podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami
w wysokości
określonej
jak
dla
zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji
podmiotowi dotowanemu.
§ 18. Umowa może być rozwiązana ze
skutkiem
natychmiastowym
w przypadku
nieterminowego lub nienależytego jej wykonania.
Podstawę do rozwiązania umowy w powyższym trybie
stanowią wyniki kontroli wykonania umowy przez klub
sportowy. Postanowienia § 16 i § 17 stosuje się
odpowiednio.
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§ 19. Traci moc uchwała Nr XVIII/175/08 Rady
Gminy Majdan Królewski z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju
sportu kwalifikowanego (Dz. Urz. Województwa
Podkarpackiego z 2009 r. Nr 4, poz. 65).
§ 20. Wykonanie uchwały
Wójtowi Gminy Majdan Królewski.

powierza

Poz. 2508 i 2509

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

się

Jan Fryc

2508
UCHWAŁA NR XXXVII/355/10
RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów z tytułu poboru podatków
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art.47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz.60
z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Majdan Królewski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

§ 1. Wyznacza się termin płatności dla
inkasentów z tytułu pobranego przez nich podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od
osób fizycznych do piątego dnia po ostatnim dniu,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego
powinna nastąpić wpłata tego podatku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Fryc

2509
UCHWAŁA NR XXXVII/356/10
RADY GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru
informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz
art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.)
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości /DN-1/ stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomości /IPN-1/, stanowiący
załącznik nr 2 do uchwały.

poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych
w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/81/2003 Rady
Gminy Majdan Królewski z dnia 04 grudnia 2003r
w sprawie
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości
oraz
wzoru
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2011.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Majdan Królewski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, oraz

Jan Fryc
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2510
UCHWAŁA NR XLI/421/10
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach
i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późniejszymi zmianami) obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2011 roku /MP Nr 55,
1)

poz.755/, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących w 2011
roku /MP Nr 75, poz. 950/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od
środków transportowych:

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton –
w następującej wysokości w złotych:
Samochód ciężarowy:
Dopuszczalna masa
całkowita samochodu
ciężarowego

wyprodukowany do
2000 roku włącznie

wyprodukowany do 2000 roku
posiadający katalizator
i wyprodukowany po 2000
roku bez katalizatora

wyprodukowany po
2000 roku i posiadający
katalizator

578

525

473

788

735

683

924

840

735

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
powyżej 9 tondo poniżej
12 ton

2)

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton –
w następującej wysokości w złotych:
Liczba osi i dopuszczalna Masa
całkowita (w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU
oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanymz a równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

DWIE OSIE
12

13

966

1019

13

14

1071

1113

14

15

1166

1218

1260

1481

15

TRZY OSIE
12

17

1061

1113

17

19

1166

1323

19

21

1260

1302

21

23

1365

1407

23

25

1565

1859

1607

1859

25
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CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1365

1407

25

27

1565

1607

27

29

1754

1953

29

31

2363

2800

2468

2800

31

3)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – w następującej wysokości
w złotych:
Ciągnik siodłowy lub balastowy:

Dopuszczalna masa zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy
z naczepą; ciągnik balastowy
z przyczepą;

wyprodukowany
do 2000 roku

wyprodukowany do 2000
roku posiadający katalizator
i wyprodukowany po 2000
roku bez katalizatora

wyprodukowany po
2000 roku i posiadający
katalizator

578

525

462

777

683

609

924

830

735

od 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
Powyżej 9 ton do poniżej
12 ton

4)

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w następującej wysokości
w złotych:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy plus naczepa; ciągnik
balastowy plus przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

STAWKA PODATKU
oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy Zawieszenia
Osi jezdnych

DWIE OSIE
12

18

1019

1071

18

25

1250

1302

25

31

1418

1481

1943

2200

31

TRZY OSIE
12

40

40

5)

1712

2027

2027

2800

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych:
Dopuszczalna masa przyczepy lub naczepy łącznie
z pojazdem silnikowy

Przyczepa i naczepa
wyprodukowana do
2000 roku włącznie

wyprodukowana po
2000 roku

od 7 ton do 10 ton włącznie

378

326

powyżej 10 ton do poniżej 12 ton

494

441
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od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów naczepa/przyczepa plus
pojazd silnikowy (w tonach )
nie mniej niż

STAWKA PODATKU
oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

mniej niż

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

JEDNA OŚ
12

18

672

725

18

25

903

956

1134

1187

25
DWIE OSIE
12

28

903

956

28

33

1134

1187

33

38

1365

1523

1712

1806

1134

1187

1365

1512

38
TRZY OSIE
12

38

38

7)

od autobusów – w następującej wysokości w złotych:
AUTOBUS
o liczbie miejsc do
siedzenia łącznie
z miejscem kierowcy
do 15 miejsc włącznie
wyższej niż 15 miejsc do
mniejszej niż 30 miejsc
równej 30 miejsc lub
więcej

wyprodukowany do
2000 roku włącznie

wyprodukowany do 2000 roku
posiadający katalizator
i wyprodukowany po 2000 roku
bez katalizatora

wyprodukowany po
2000 roku i posiadający
katalizator

494

441

378

903

840

788

1187

1071

956

§ 2. Osoby fizyczne i osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej, na których ciąży obowiązek podatkowy
uiszczają podatek od środków transportowych bez
wezwania
na
rachunek
Gminy,
w terminach
określonych w ustawie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Miejsce Piastowe.

Przewodniczący Rady Gminy
Miejsce Piastowe

§ 4. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Miejsce
Piastowe Nr XXXIII/328/09 z dnia 28 października
2009 roku, Nr XXXIV/342/09 z dnia 27 listopada
2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych,

Wiktor Skwara
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2511
UCHWAŁA NR XLIV/249/2010
RADY GMINY MIELEC
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95) RADA GMINY MIELEC uchwala co
następuje :
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mielec:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od
1 ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 14,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

f)

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. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielec
Jan Kołodziej

2512
UCHWAŁA NR XLIV/250/2010
RADY GMINY MIELEC
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi
zmianami), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68,
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poz. 449 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY
MIELEC uchwala ca następuje :

§ 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa
w § 1 pkt 2 - 5 wysokość opłaty ustala się po
uprzednim ustaleniu powierzchni stoiska lub placu.
Jeśli opłata ustalona jako iloczyn stawki i powierzchni,
z której następuje sprzedaż, o której mowa w § 1
pkt 2 - 5, byłaby wyższa niż 699,27 zł to opłata
wynosi 699,27 zł.

§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty
targowej:
1)

z tytułu sprzedaży z ręki, kosza itp. – 5 zł
dziennie,

2)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni do
4 m2 – 10 zł dziennie,

3)

z tytułu sprzedaży ze stoiska o powierzchni
powyżej 4 m2 – 20 zł dziennie,

4)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu do
10 m2 – 20 zł dziennie,

5)

z tytułu sprzedaży z powierzchni placu powyżej
10 m2 – 30 zł dziennie,

6)

z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy
– 5 zł dziennie,

7)

z tytułu sprzedaży części samochodowych,
niezależnie od sposobu sprzedaży – 100 zł
dziennie,

8)

z tytułu sprzedaży zwierząt gospodarskich –
15 zł dziennie.

§ 2. Opłata targowa płatna jest
dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta.

Poz. 2513

§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż
płodów
rolnych
wytworzonych
we
własnym
gospodarstwie rolnym.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa. Inkaso prowadzone będzie przez
sołtysów poszczególnych wsi należących do Gminy
Mielec.
§ 6. Określa się wysokość wynagrodzenia za
inkaso w wysokości 20% zainkasowanych przez
inkasenta kwot.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielec

w dniu

Jan Kołodziej

2513
UCHWAŁA NR XLIV/251/2010
RADY GMINY MIELEC
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) RADY GMINY MIELEC uchwala co
następuje :
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Mielec:
1)

od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
580 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie – 750 zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 900 zł

2)

od samochodu ciężarowego o których mowa
w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i wyższej niż 12 ton – jak w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,

3)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art.8 pkt. 3 ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych
przystosowanych
do
używania
łącznie
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z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a)

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350 zł

4)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych
przystosowanych
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów – jak w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały .

5)

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą:

a)

od 7 ton do 9 ton włącznie 700 zł

b)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 800 zł

6)

od przyczep i naczep, o których mowa
w art.8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie

Poz. 2513

a)

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton
włącznie 1.305,39 zł

b)

powyżej 36 ton 1.718,71 zł

-

niezależnie od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

7)

od autobusu, 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 1.400 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.800 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielec
Jan Kołodziej

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/251/2010
Rady Gminy Mielec
z dnia 4 listopada 2010 r.

STAWKI podatku dla samochodu ciężarowego o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 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

15

15

1.200

1.300

1.300

1.400

Trzy osie
12

25

25

1.615

1.800

1.800

1.900

Cztery osie i więcej
12
29

29

1.800

1.924

2.000

2.479,97

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 125
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/251/2010
Rady Gminy Mielec
z dnia 4 listopada 2010 r.

STAWKI podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita( w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
31

31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3
Dwie osie
1.350
1.800
Trzy osie
1.600
2.100

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

1.600
1.959,23
1.900
2.576,88

2514
UCHWAŁA NR XLIV/252/2010
RADY GMINY MIELEC
z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości
i środków transportowych na rok 2011
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami) art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006
Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)
i art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 w związku
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) RADA GMINY MIELEC uchwala co
następuje :
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku rolnego i od
nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi:
a)

grunty, budynki i budowle wykorzystywane na
cele ochrony przeciwpożarowej,`

b)

grunty i budynki zajęte na prowadzenie
działalności kulturalnej i sportowej,

c)

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól,

d)

grunty,
budynki
i budowle
związane
z uzdatnianiem i dostarczaniem wody pitnej
oraz odbiorem ścieków komunalnych.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują
budynków
i gruntów
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych nie objęte zwolnieniami ustawowymi:
a)
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
wykorzystywane
wyłącznie
na
cele
ochrony
przeciwpożarowej,
b)
opodatkowane
podatkiem
od
środków
transportowych przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton, związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmuje pojazdów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Mielec
Jan Kołodziej

Dziennik Urzędowy
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2515
UCHWAŁA NR XLIX/360/10
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia
podatku rolnego w 2011rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym /Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969
z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy postanawia:

§ 2. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy w Ostrowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
w roku podatkowym 2011.

§ 1.
Obniżyć
cenę
1q
żyta
podaną
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października
2010r. tj. 37,64 zł. do kwoty 30,00zł jako podstawę
do obliczania podatku rolnego na 2011 rok na
obszarze Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Potwora

2516
UCHWAŁA NR XLIX/362/10
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8
i art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 7 ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz.U.z 2010r Nr 95, poz.613, z późn. zm./
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)

2)

Nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności kulturalnej, która nie
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo działalności
gospodarczej.
Nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności w sferze kultury
fizycznej – w zakresie nie objętym zwolnieniami
na podstawie ustaw.

3)

Nieruchomości lub ich części zajęte wyłącznie
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

4)

Nieruchomości lub ich części przeznaczone na
cele mieszkalne duchownych – w zakresie nie
objętym zwolnieniami określonymi w ustawach
regulujących stosunki między Państwem,
a Kościołami
i innymi
związkami
wyznaniowymi.

5)

Grunty
oznaczone
w ewidencji
i i budynków symbolem Dr.

gruntów

6)

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

7)

Budynki i grunty oraz budowle
potrzeby transportu zbiorowego.

8)

Budynki i grunty oraz budowle zajęte na
potrzeby
przedsiębiorstw
prowadzących
działalność w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.

zajęte

na

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXV/203/08 Rady
Gminy w Ostrowie z dnia 21 listopada 2008r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od
nieruchomości.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy w Ostrowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
począwszy od roku podatkowego 2011.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Potwora

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XLIX/363/10
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na terenie gminy Ostrów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 95
poz. 613 z póź. zm./ Rada Gminy w Ostrowie
uchwala, co następuje:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 465 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 644 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

6)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton – wyprodukowanego od
1 stycznia 1990 roku:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3.5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1989 roku:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 465 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 644 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 465 zł.

7)

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 644 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego od 1 stycznia
1990 roku:

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton bez względu na datę produkcji
posiadającego katalizator spalin, spełniającego
wymogi EURO 2 lub EURO 3:

a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 454 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 629 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 698 zł.

8)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, wyprodukowanej
do dnia 31 grudnia 1989 roku:

a)

od 7 ton do 10 ton włącznie - 589 zł.

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

10)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego wyprodukowanej od
1 stycznia 1990 roku:

a)

od 7 ton do 10 ton - 711 zł.

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

§ 1. Określa się stawki podatku od środków
transportowych w wysokości:
1)

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 465
zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 644 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 711 zł.

3)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton bez względu na datę produkcji
posiadającego katalizator spalin, spełniającego
wymogi EURO 2 lub EURO 3:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 454 zł.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 629 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 698 zł.

4)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.

5)

od
ciągnika
siodłowego
i balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton – wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1989 roku:
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11)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem
silnikowym
posiadają
masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

12)

od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1989 roku –w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

a)

mniejszej niż 30 miejsc - 1064 zł.

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1188 zł.

13)

od autobusu wyprodukowanego od dnia
1 stycznia 1990 roku – w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:

- 12877 -
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a)

mniejszej niż 30 miejsc - 943 zł.

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1064 zł.

§ 2. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy w Ostrowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2011.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zenon Potwora
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