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Poz. 3559

3559
UCHWAŁA Nr XV/258/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego
dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.)
i art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 13e ust.7 oraz ust. 9 pkt 2
i 3, art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), Sejmik Województwa
Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za
przeprawy promowe:

zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości 10,00 zł

4)

zajęcie pasów dzielących, torowisk, poboczy,
chodników, placów, zatok autobusowych
i postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych 2,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego nie
wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat
w wysokości 1,00 zł
§ 3. Ustala się następujące roczne stawki opłat
za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub
obiektu:

1)

przewóz osób

a)

dorośli 1,50 zł

b)

dzieci 0,50 zł

2)

przewóz pojazdów

a)

trójkołowe
lub
czterokołowe
pojazdy
samochodowe
o masie
własnej
nie
przekraczającej 550 kg, rowery, motorowery,
motocykle, 2,00 zł

b)

3)

pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie
całkowitej
nie
przekraczającej
3,5
t,
z wyjątkiem
autobusów
oraz
zespołów
pojazdów, 4,00 zł

c)

autobusy
o dwóch
samochodowe
bez
zaprzęgowe, 7,00 zł

osiach,
naczep,

ciągniki
pojazdy

d)

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 t do 10 t, autobusy o trzech
i więcej osiach, pojazdy członowe o całkowitej
liczbie osi do pięciu, 10,00 zł

3)

przewóz zwierząt- zwierzęta gospodarskie,
prowadzone na uwięzi – od 1 sztuki 2,00 zł

4)

przewóz bagażu 1,00 zł

1)

W poprzek drogi: 80 zł

2)

Wzdłuż drogi:

a)

w jezdni i chodniku 120 zł

b)

poza jezdnią i chodnikiem 80 zł

3)

Na obiekcie inżynierskim (most, wiadukt) 200 zł

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej obiektów budowlanych
niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg oraz reklam, za każdy
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni rzutu poziomego
obiektu albo powierzchni reklamy:
1)

obiektu handlowego lub usługowego 1,00 zł

2)

obiektów budowlanych, w których nie jest
prowadzona działalność handlowa lub usługowa
0,50 zł

3)

elementów obiektów budowlanych (zadaszenia,
balkony, schody do budynków, pochylnie
i podjazdy dla niepełnosprawnych, przedproża)
0,10 zł

4)

reklamy o łącznej powierzchni większej niż
1 m2 5,00 zł

5)

reklamy
o łącznej
nieprzekraczającej 1 m2 2,00 zł

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dróg
wojewódzkich w celach niezwiązanych z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:
1)

zajęcie jezdni do 20% szerokości 2,00 zł

2)

zajęcie jezdni powyżej 20% do 50% szerokości
6,00 zł

powierzchni
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reklamy zawierające informacje o gminie,
powiecie lub województwie w szczególności
w postaci planów, map, tablic, plansz, flag oraz
tzw. „witacze” 0,10 zł

6)

Poz. 3560
przy
zajęciu
placów
manewrowych
i postojowych
oraz
pasów
zieleni
pod
wiaduktem 0,01 zł

2. Dla elementów pasa drogowego nie
wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat
w wysokości 1,00 zł

2. Za reklamy świetlne i podświetlane stawkę
opłat określoną w ust. 1 pkt 4) i 5) podwyższa się
o 100%.
3. Opłaty określone w ust. 1 pkt 3) dotyczą
nowych obiektów.

§ 6. 1. Stawki opłat ustalone w § 1 ogłasza się
przez rozplakatowanie na terenie Gminy Gorzyce
i Radomyśl nad Sanem oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

§ 5. 1. Ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi
wojewódzkiej na prawach wyłączności w celach
innych niż wymienione w § 2 - 4:

2. Opłaty za przeprawę promową pobiera się
w gotówce.

1)

przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 2,00 zł

2)

przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50%
szerokości 6,00 zł

3)

przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości
10,00 zł

4)

5)

§ 7. Traci moc uchwała Nr LVIII/732/06
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
z dnia
26 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat
za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego
dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

przy zajęciu pasów dzielących, torowisk,
poboczy,
chodników,
placów,
zatok
autobusowych
i postojowych,
ścieżek
rowerowych i ciągów pieszych 2,00 zł

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

przy zajęciu parkingów przydrożnych w pasie
drogowym 0,50 zł

Teresa Kubas - Hul

3560
UCHWAŁA Nr XIV/89/11
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie 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 08 marca 1990 roku 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 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Brzostku uchwala, co następuje:
§ 1. (uchylono)
§ 2. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie
Burmistrzowi Brzostku.

uchwały

powierza

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Brzostku.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzostek
Nr XXXVI/254/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie
podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.

się
PRZEWODNICZĄCA Rady
Zofia Skórska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/11 Rady
Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011 r.
1. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) podatnika

1.1. NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) współmałżonka

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2.

BURMISTRZ BRZOSTKU Adres: Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 informacja składana po raz pierwszy

 korekta uprzednio złożonej informacji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel  2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny
 5. użytkownik wieczysty  6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz

5. Miejsce położenia nieruchomości
6. Numer/y działek

7. Numer/y ksiąg wieczystych

D. DANE PODATNIKA
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwisko i imię podatnika

8.1. Nazwisko i imię współmałżonka

9. Imiona rodziców podatnika

9.1. Imiona rodziców współmałżonka

10.1. Nr PESEL współmałżonka

10. Nr PESEL podatnika

D.2 DANE ADRESOWE
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/ Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1)

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

m2

21.

ha

22.

m2

23.

m2

2)

1. M ieszlalne - ogółem
w tym: - kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)
- kondygnacja o wysokości powyżej 2,20 m

20.

m2
m2
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mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
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2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

m2

24.

m2

w tym: - kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)
- kondygnacja o wysokości powyzej 2,20 m

m2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
25.
materiałem siewnym - ogółem

m2

w tym: - kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)

m2

- kondygnacja o wysokości powyzej 2,20 m

m2

4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
26.
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem

m2

w tym: - kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)

m2

- kondygnacja o wysokości powyzej 2,20 m

m2

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
27.
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

m2

w tym: - kondygnacja o wysokości od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyc 50% powierzchni)

m2

- kondygnacja o wysokości powyzej 2,20 m

m2

E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Budowle (Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł)

zł

28.

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
29. Imię

30. Nazwisko

31. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

32. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

3)

33. Telefon kontaktowy podatnika

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Data (dzień - miesiąc - rok)

36. Podpis przyjmującego formularz

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian
na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
3) Niepotrzebne skreślić.
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3561
UCHWAŁA Nr XXI/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/242/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Gminy Jedlicze
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40
ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123
poz. 858 z późn.zm.).

minimis (Dz. U.
28.12.2006r.).”

UE.

L.

06.379.5

z dnia

2)

w § 7 ust 1 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:
“9. informacji wynikających z Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311).”

3)

załącznik numer 1 do uchwały otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem numer 1 do
niniejszej uchwały.

Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLVII/242/2009 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 stycznia 2009r.
w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach
pomocy
de
minimis
dla
przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Gminy Jedlicze ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 9,
poz.199) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 1 otrzymuje brzmienie: “Ustala się dopłatę
w wysokości 4,00 zł za 1m³ odprowadzonych
ścieków dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy
Jedlicze w ramach pomocy de minimis, do
której
mają
zastosowanie
przepisy
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia
15
grudnia
2006r.
w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostawia się bez
zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia
31.12.2013r.
Przewodniczący Rady
Piotr Krawczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/114/2011
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 25 listopada 2011r.

........................................
(nazwa przedsiębiorcy)

........................................
(adres)

........................................
........................................

WNIOSEK
Na podstawie § 4 i 5 uchwały Nr XLVII/ 242/09 Rady Miejskiej w Jedliczu wnoszę o udzielenie dopłaty do
odprowadzanych ścieków w ramach pomocy de minimis dla przdsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Jedlicze.
I. Podstawowe Informacje o Przedsiębiorcy

1. NIP........................................................................................................................................
2. REGON.................................................................................................................................
3. PKD.......................................................................................................................................
4. Forma prowadzonej działalności...........................................................................................
5. Forma opodatkowania...........................................................................................................
6. Rodzaj prowadzonej działalności.........................................................................................
7. Data rozpoczęcia działalności..............................................................................................
8. Imie, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za współpracę z urzędem
..................................................................................................................................................
II. Do wniosku dołączam następujące dokumenty1:

1.

Kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP

2.

Wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis z okresu trzech lat poprzedzających
złożenie wniosku (roku złożenia i dwóch lat kalendarzowych go poprzedzających) lub oświadczenie
o wielkości uzyskanej pomocy w tym okresie .

3.

Informacje o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w stosunku do tych samych kosztów
kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie

1

Zaznaczyć krzyżykiem właściwe załączniki, z tym że dowolność wyboru załączników dotyczy tylko załączników
Nr 2 i 4 oraz Nr 6,7,8 (uzależnione jest to od formy uzyskanej pomocy i rodzaju prowadzonej księgowości); pozostałe
załączniki winny być w każdym wniosku
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niniejszej uchwały.
4.

Oświadczenie o nie uzyskaniu żadnej pomocy de minimis we wskazanym wyżej okresie.

5.

Wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

6.

Bilans.

7.

Rachunek zysków i strat.

8.

Rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy.

9.

Informacja o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych.

10.

Oświadczenie, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

11.

Formularz informacji stanowiący załącznik numer 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis ( Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm).

12.

Inne....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Świadom / Świadoma odpowiedzialności za podawanie fałszywych danych oświadczam, że dane zawarte
w niniejszym wniosku oraz załączonych do niego dokumentów są zgodne z prawdą.

.......................................................................
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
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3562
UCHWAŁA Nr XI/77/2011
RADY MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych
stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta, określenia
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ,
art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15
i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 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
19 października 2011r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r.(M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Miasta Łańcuta
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
pobieranej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta
w następującej wysokości:
1)

sprzedaż
ze
z zadaszeniem:

stołów

stacjonarnych

a)

do 2,5 m² zajmowanej powierzchni

b)

za każdy następny 1 m²

2)

sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki, stelaża, stolika
rozkładanego:

a)

płodów rolnych:

-

do 4 m² zajmowanej powierzchni - włącznie
4,00 zł,

-

za każdy następny 1 m²

2,00 zł,

b)

innych
artykułów
i spożywczych:

przemysłowych

-

do 5 m² zajmowanej powierzchni - włącznie
11,00 zł,

-

za każdy następny 1 m²

3)

sprzedaż z :

a)

samochodu osobowego

11,00 zł,

b)

samochodu o ładowności do 1 tony

21,00 zł,

c)

samochodu
1 tony

d)

przyczepy ciągnikowej

e)

wozu konnego

4)

sprzedaż z kiosku typu „kopertowego” 8,00 zł,

5)

sprzedaż kwiatów:

17,00 zł,
9,00 zł,

3,00 zł,

o ładowności
powyżej
26,00 zł,
6,00 zł,
3,00 zł,

a)

ogrodowych

4,00 zł,

b)

chryzantem:

-

do
5 m²
włącznie

-

za każdy następny 1 m²

c)

szklarniowych

6)

sprzedaż zniczy:

a)

do
5 m²
włącznie

b)

za każdy następny 1 m²

zajmowanej

powierzchni
26,00 zł,

–

6,00 zł,
23,00 zł,

zajmowanej

powierzchni
26,00 zł,

–

6,00 zł.

§ 2. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa.
§ 3. Poboru opłaty dokonywać będzie inkasent
Pan Witold Bauer zarządca targowisk i Pani Maria
Blajer pracownik Urzędu Miasta Łańcuta, na obszarze
targowisk i wszelkich innych miejscach na których
prowadzony jest handel (z ręki, koszów, stoisk,
samochodów itp.) na terenie miasta Łańcuta.
§ 4. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie mające osobowości
prawnej są zobowiązane do zapłaty opłaty targowej
w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta.
§ 5. Opłata targowa pobierana jest w gotówce
bezpośrednio na miejscu i w dniu dokonania sprzedaży
za dowodem wpłaty.
§ 6. Inkasent przekazuje wpływy dzienne
z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu lub na
rachunek bankowy budżetu Miasta najpóźniej
w następnym dniu roboczym.
§ 7. Z tytułu opłaty targowej inkasentowi
przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości
15 % osiągniętych wpływów z inkasa.
§ 8. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

powierza

się

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIV/82/2004 Rady
Miejskiej w Łańcucie z dnia 1 marca 2004 roku
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty
targowej na targowiskach na terenie miasta Łańcuta,
określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za
inkaso opłaty targowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2012 r.

Poz. 3563

§ 11. Uchwała podlega
w sposób zwyczajowo przyjęty.

rozpowszechnieniu

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Joanna Rupar

3563
UCHWAŁA Nr XII/92/2011
RADY MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), art. 10 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
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012r. (M. P. Nr 95, poz. 961) Rada Miasta
Łańcuta uchwala co następuje:

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 365 zł,
6)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego stawki podatku
określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta Łańcuta
w następujących wysokościach:

7)

od autobusu - w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

1)

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

a)

mniejszej niż 30 miejsc: 1 008 zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1 915 zł.

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 617 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 983 zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 096 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 podatku określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały:

powierza

się

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/14/2010 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XI/79/2011 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

3)

od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton: 1 487 zł,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia wraz z załącznikami
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2012 r.

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 podatku określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały:

§ 6. Uchwała podlega
w sposób zwyczajowo przyjęty.

5)

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Bartman

rozpowszechnieniu

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3563
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2011
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 grudnia 2011 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)

1
od nie mniej niż 12
od nie mniej niż 13
od nie mniej niż 14
równej lub wyższej

t do mniej niż 13 t
t do mniej niż 14 t
t do mniej niż 15 t
niż 15 t

od nie mniej niż 12
od nie mniej niż 17
od nie mniej niż 19
od nie mniej niż 21
od nie mniej niż 23
równej lub wyższej

t do mniej
t do mniej
t do mniej
t do mniej
t do mniej
niż 25 t

niż
niż
niż
niż
niż

17
19
21
23
25

t
t
t
t
t

od nie mniej niż 12
od nie mniej niż 25
od nie mniej niż 27
od nie mniej niż 29
równej lub wyższej

t do mniej
t do mniej
t do mniej
t do mniej
niż 31 t

niż
niż
niż
niż

25
27
29
31

t
t
t
t

Stawka podatku
( w złotych )
Oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
2
3
Dwie osie
1 008
1 235
1 235
1 411
1 411
1 613
1 613
1 777
Trzy osie
1 777
1 865
1 865
1 928
1 928
1 991
1 991
2 054
2 054
2 117
2 054
2 117
Cztery osie i więcej
857
907
907
1 411
1 411
2 117
2 117
2 923
2 117
2 923

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2011
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 grudnia 2011 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)

1
od nie mniej niż
od nie mniej niż
od nie mniej niż
od nie mniej niż
powyżej 36 t

12
18
25
31

t
t
t
t

do
do
do
do

mniej niż 18 t
mniej niż 25 t
mniej niż 31 t
36 t włącznie

od nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do 40 t włącznie
powyżej 40 t

Stawka podatku
( w złotych )
Oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
2
3
Dwie osie
857
1 663
907
1 928
1 159
2 054
1 814
2 142
1 814
2 142
Trzy osie i więcej
1 588
2 205
1 588
2 205
2 205
2 923
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2011
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 15 grudnia 2011 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 )

1
od nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t
od nie mniej niż18 t do mniej niż 25 t
od nie mniej niż 25 t
od nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t
od nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t
od nie mniej niż 33 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do mniej niż 38 t
równej lub wyższej niż 38 t
od nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do 38 t włącznie
powyżej 38 t
od nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie
powyżej 36 t do 38 t włącznie
powyżej 38 t

Stawka podatku
( w złotych )
Oś jezdna (osie jezdne)
inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równoważne
2
3
Jedna oś
265
365
365
529
529
706
Dwie osie
277
378
794
1 084
1 084
1 651
1 487
2180
1 487
2 180
Trzy osie
882
1 222
1 222
1 638
1 222
1 638
Cztery osie i więcej
882
1 222
1 222
1 638
1 222
1 638

3564
UCHWAŁA Nr XII/96/2011
RADY MIASTA ŁAŃCUTA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta
Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15,
art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15
i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 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
19 października 2011r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r.(M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Miasta Łańcuta
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/77/2011 Rady Miasta
Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości
dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na
terenie
miasta
Łańcuta,
określenia
inkasenta

i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
wprowadza się następujące zmiany:
1)

Skreśla się § 6 uchwały,

2)

§ 7 otrzymuje oznaczenie § 6,

3)

§ 8 otrzymuje oznaczenie § 7,

4)

§ 9 otrzymuje oznaczenie § 8,

5)

§ 10 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Podkarpackiego” i oznaczenie
§ 9,

6)

§ 11 otrzymuje oznaczenie § 10.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Miasta Łańcuta.

powierza
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Poz. 3565

§ 4. Uchwała podlega
w sposób zwyczajowo przyjęty.

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

rozpowszechnieniu

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Bartman

3565
UCHWAŁA Nr XVI/138/11
RADY MIEJSKIEJ W NISKU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8, art. .40
ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
art. 5 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.)

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 4,06 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

a)

służących doprowadzaniu i uzdatnianiu wody
oraz oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków na
rzecz ogółu ludności – 1 % ich wartości
określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych,

b)

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

3. od budowli:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków – 0,65 zł od 1 m² powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,52 zł
od 1 ha powierzchni,

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/16/10 Rady
Miejskiej w Nisku z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie
określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.

c)

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

§ 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 2012 roku.

2. od budynków lub ich części:

1)

a)

mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,35 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,82 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Ślusarczyk

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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3566
UCHWAŁA Nr XVI/139/11
RADY MIEJSKIEJ W NISKU
z dnia 24 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/119/11 z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia
wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego
Na podstawie 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 (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.Nr 136,
poz.969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.)

szarym zdanie drugie w ten sposób, że skreśla się
słowa: „ do 15 stycznia”, a w to miejsce wpisuje się:
„do 31 stycznia”.

Rada Miejska uchwala co następuje:

Przewodniczący Rady
Miejskiej

§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.

§ 1.
W
załączniku
Nr
1 do
uchwały
Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia
28 września 2011r. zmienia się na pierwszym polu

Waldemar Ślusarczyk

3567
UCHWAŁA Nr 282/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 24 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach
publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania
oraz sposobu pobierania tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art.13b ust 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także art.15
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 172, poz. 1438 z późn. zm.) Rada Miejska
Przemyśla uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 107/05 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 12 maja 2005r. w sprawie
ustalenia stref płatnego parkowania na drogach
publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości
stawek
opłaty
za
parkowanie
pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz

sposobu pobierania tej opłaty (Dz. Urz. Województwa
Podkarpackiego Nr 91 , poz. 1526 z późn. zmianami)
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje wyrazy: „Wodną, Długosza, Rejtana, Plac Na
Bramie,
Sowińskiego,
Śnigurskiego,
Władycze,
Kamienny Most, Wilsona”.
2. § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłat:
1)

w strefach płatnego parkowania obejmujących
ulice: Tadeusza Kościuszki, Plac Dominikański,
Rynek, Ratuszowa, Grodzka, Rybi Plac,
Przecznica Wałowej, Wałowa i Plac na Bramie:
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a)

1,00zł - za pierwsze pół godziny parkowania,

3)

b)

2,00zł - za pierwszą godzinę parkowania,

§ 2. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Przemyśla.

c)

2,00zł - za drugą i każdą następną rozpoczętą
godzinę parkowania.

2)

(uchylony).
powierza

się

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

w strefach płatnego parkowania obejmujących
ulice: Sportowa, Mikołaja Kopernika, Stefana
Czarnieckiego, Mnisza, Plac Legionów, Wodną,
Długosza, Rejtana, Sowińskiego, Śnigurskiego,
Władycze, Kamienny Most, Wilsona - 1,00 zł za
pierwszą godzinę i każdą następną rozpoczętą
godzinę parkowania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Bartmiński
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UCHWAŁA Nr 283/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.2001.142.1591 z późn. zm.) w związku
z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130a ust. 6b ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 12 września 2011 w sprawie
ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych
stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. Nr 82
poz.830) Rada Miejska w Przemyślu uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się w 2012 r. wysokość opłat za
usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela
w wysokości:

7)

pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
1459 zł.

2.
Ustala
się
wysokość
opłat
za
przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu
usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę
w wysokości:
1)

rower lub motorower – 10,50 zł.

2)

motocykl – 16 zł.

3)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t - 26 zł.

4)

pojazd
o dopuszczalnej
masie
powyżej 3,5 t do 7,5 t - 47 zł.

całkowitej

5)

pojazd
o dopuszczalnej
masie
powyżej 7,5 t do 16 t - 63 zł.

całkowitej

6)

pojazd
o dopuszczalnej
powyżej 16 t - 105 zł.

całkowitej

pojazd przewożący materiały niebezpieczne –
157 zł.

1)

rower lub motorower - 94 zł.

2)

motocykl – 188 zł.

3)

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t - 300 zł.

7)

4)

pojazd
o dopuszczalnej
masie
powyżej 3,5 t do 7,5 t - 470 zł.

całkowitej

5)

pojazd
o dopuszczalnej
masie
powyżej 7,5 t do 16 t - 813 zł.

całkowitej

6)

pojazd
o dopuszczalnej
powyżej 16 t - 1199 zł.

całkowitej

3. Ustala się koszty, o których mowa
w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej
uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu. Do pokrycia
tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu
w przypadku gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu,
gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny
jego usunięcia.

masie

masie
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§ 2. Opłaty ujęte w § 1 podane są w kwotach
brutto uwzględniających należny podatek VAT. Stawki
opłat wymienione w niniejszej uchwale obowiązujące
w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie
zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego.
§ 3. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Przemyśla.

powierza

Poz. 3569

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia
2012
roku
i podlega
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

się

Jan Bartmiński
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UCHWAŁA Nr XII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2012 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
i art. 40 ust. l 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. 19 pkt l lit. a,
pkt 2 ustawy z dnia 12stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613, z późn. zmianami), art. 4 ust. l w zw.
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( j.t: Dz. U z 2011 r. Nr 197,
poz.1172) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim
uchwala, co następuje:

§ 4. Zarządza
w drodze inkasa.

§ 1. Określa się wysokość stawek opłaty
targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na
2012 rok:
1)

z tytułu sprzedaży z wozu i przyczepy -6,50 zł
dziennie,

2)

z tytułu sprzedaży z samochodu dostawczego 11,50zł dziennie,

3)

z tytułu sprzedaży z samochodu ciężarowego 17,50zł dziennie,

4)

z tytułu sprzedaży z pozostałych stoisk za
l m2zajmowanej powierzchni -4,50 zł dziennie.

§ 2. Opłata targowa płatna jest w dniu
dokonywania sprzedaży, do rąk inkasenta, w kasie
Urzędu lub na rachunek bankowy.
§ 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa
w § l pkt 4 wysokość opłaty ustala się po uprzednim
ustaleniu powierzchni stoiska. Jeśli opłata ustalona
jako iloczyn stawki i powierzchni, z której następuje
sprzedaż, o której mowa w § l pkt 4, byłaby wyższa
niż 728,64 zł opłata wynosi 728,64 zł dziennie.

się

pobór

opłaty

targowej

§ 5. Określa się, że inkasentów:
1)

Na targowisku przy ul. Wałowej – Maria
Trybulec zam. Radomyśl Wielki, ul. Armii
Krajowej 69,

2)

Na targowisku przy ul. Targowej – Maria
Trybulec zam. Radomyśl Wielki, ul. Armii
Krajowej 69,

3)

W pozostałych miejscach - Maria Trybulec zam.
Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej 69,

§ 6. Określa się wysokość wynagrodzenie za
pobór inkaso za każdy dzień targowy w następujący
sposób;
1)

w okresie od 1 marca do 31 października za
każdy dzień targowy roku podatkowego,
wynagrodzenie odpowiadać będzie wysokości
nadwyżki
zainkasowanych
kwot
opłaty
targowej powyżej 470, 00 zł.

2)

w okresie od 1 stycznia do końca lutego za
każdy dzień targowy roku podatkowego
i w okresie od 1 listopada do 31 grudnia roku
podatkowego,
wynagrodzenie
odpowiadać
będzie wysokości nadwyżki zainkasowanych
kwot opłaty targowej powyżej 270,00 zł.

§ 7. Określa się wynagrodzenie inkasenta za
pobór opłaty targowej w miejscach, o których mowa
w § 5 pkt 3 za każdy dzień poboru opłaty targowej nie
przypadający w dzień targowy w wysokości 30% od
zebranej kwoty.
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§ 8.
Inkasent
zobowiązany
jest
do
odprowadzenia w całości opłaty targowej na konto
Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu najpóźniej 3 dni po
dniu targowym i rozliczenia się z pobranych kwitów
opłaty targowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
opłat należnych od l stycznia 2012 roku.

§ 9. Wynagrodzenie inkasenta wypłacane
będzie do 7 dni od rozliczenia pobranych kwitów
opłaty targowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomyślu
Wielkim
Jan Miękoś

3570
UCHWAŁA Nr XVII/181/11
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
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 późn. zm.) oraz art.6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia z 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.
zm.) – Rada Miejska w Rymanowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości
oznaczonej
symbolem
DN-1,
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Określa
się
wzór
informacji
o nieruchomościach
i obiektach
budowlanych
oznaczony symbolem IPN-1, w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy Rymanów.

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/133/11 Rady
Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 lipca 2011 r. roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości,
oraz
wzoru
informacji
o nieruchomościach
i obiektach
budowlanych
(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
z 2011 r. Nr 128 poz. 1910).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik
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UCHWAŁA Nr XVII/182/11
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
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 późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) – Rada Miejska
w Rymanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny oznaczony symbolem DL-1, w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji o lasach
oznaczony symbolem IPL-1, w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy Rymanów.

powierza

się

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/25/02 Rady
Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek
leśny oraz wzoru informacji o lasach (Dziennik
Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2002 r.
Nr 92 poz. 2722).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik
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UCHWAŁA Nr XVII/183/11
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
oraz wzoru informacji o gruntach
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 późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 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 Rymanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny oznaczony symbolem DR-1 w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. § 2Określa się wzór informacji o gruntach
oznaczony symbolem IPR-1, w brzmieniu załącznika
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Gminy Rymanów.

powierza

się

§ 4. § 4Traci moc uchwała Nr XVII/190/04
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 20 sierpnia
2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na
podatek rolny, oraz wzoru informacji o gruntach
(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
z 2004 r. Nr 114 poz. 1263 i 1264.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik
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UCHWAŁA Nr XIII/110/11
RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/322/09 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,
art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami/, oraz art.18a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami/

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Strzyżowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/322/09
Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od
posiadania psów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Szlachta

3574
UCHWAŁA Nr XVIII/273/2011
RADY MIASTA TARNOBRZEG
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku Gminy Tarnobrzeg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2011r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 58 ust.1,
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235)
Rada Miasta Tarnobrzeg
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Korzystanie ze żłobka prowadzonego
przez Gminę Tarnobrzeg jest odpłatne.
2. Opłata o której mowa w ust.1 obejmuje:
1)

opłatę stałą za pobyt;

2)

opłatę za wyżywienie;

3)

opłatę za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10
godzin pobytu dziecka w żłobku.

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
dziecka
w żłobku
wynosi
10%
minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
odrębnych
przepisów,
obowiązującego
w dacie
przyjmowania dziecka do żłobka.

2. Wysokość opłaty za pobyt
ponownie po każdorazowej zmianie
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ustala się
wysokości

3. Opłata o której mowa w ust. 1 podlega
zaokrągleniu w ten sposób, że kwoty wynoszące
a)

mniej niż 50 groszy pomija się,

b)

50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych
złotych.

4. Udziela się ulg w opłacie za pobyt na drugie
i kolejne dzieci, tych samych rodziców (opiekunów
prawnych) uczęszczających równocześnie do żłobka.
Ulgi w opłacie wynoszą odpowiednio:
a)

na drugie dziecko – 50% opłaty za pobyt,

b)

na kolejne dzieci
z opłaty za pobyt.

–

całkowite

zwolnienie

5. Dodatkowa opłata, o której mowa w §1
ust. 2 pkt. 3 wynosi 1% obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, za każdą rozpoczętą
dodatkową godzinę opieki wykraczającą ponad
10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18244 -

6. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa nie
może przekroczyć 10 zł.

Poz. 3575 i 3576

§ 5. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

§ 3. 1. Opłata stała nie podlega odpisom.

powierza

się

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

2. Rodzicom lub opiekunom dziecka przysługuje
w miesiącu kalendarzowym odpisz tytułu nieobecności
dziecka w żłobku w wysokości dziennej stawki
żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka.

Przewodniczący Rady

§ 4.
Wysokość
opłat
ustalonych
w § 2 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r.

Dariusz Kołek

3575
UCHWAŁA Nr XVIII/275/2011
RADY MIASTA TARNOBRZEG
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie zniesienia ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 44 ust. 3
i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220
z późn.
zm.),
po
uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, Rada Miasta Tarnobrzeg

nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 04 marca
1997 r. w sprawie uznania tworów przyrody za
pomniki
przyrody
(Dz.
Urz.
Województwa
Tarnobrzeskiego z 1997 r. Nr 5, poz. 4).
2. Zniesienie ochrony
konieczność
zapewnienia
powszechnego.

następuje z uwagi
bezpieczeństwa

§ 2. Wykonanie uchwały
Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.

uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Znosi się ochronę drzewa pomnikowego
dębu szypułkowego Quercus robur (nr rej. 667)
o obwodzie pnia 358 cm, zlokalizowanego na działce
nr
ewid.
2160/15,
stanowiącej
własność
Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15,
35-959
Rzeszów,
oddanej
w użytkowanie
Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400
Tarnobrzeg,
wprowadzoną
Zarządzeniem

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Kołek

3576
UCHWAŁA Nr XIV/113/11
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji
Nieruchomości Rolnych
Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,
art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust.13

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzory:
1. Deklaracji na podatek od nieruchomości
(DN–2), w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do
uchwały,

- 18245 -

Poz. 3576

§ 2. Wykonanie
Burmistrzowi Tyczyna.

uchwały

powierza

się

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady
Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od
nieruchomości,
rolny
i leśny,
obowiązujących
w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się
w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

2. Deklaracji na podatek rolny (DR-2),
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do
uchwały,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
składania deklaracji oraz informacji w niej określonych
poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Deklaracji na podatek leśny (DL-2),
w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do
uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Skowroński

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18250 -

Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3576

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18255 -

Poz. 3577

3577
UCHWAŁA Nr XX/143/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU
z dnia 12 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40
ust. 1, art, 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
w Zagórzu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr LI/229/09 Rady Miejskiej
w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1)

Zmienia się treść załącznika Nr 1 określającego
wzór informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych (IN-1) na treść określoną
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)

Zmienia się treść załącznika Nr 2 określającego
wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
(DN-1) na treść określoną w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały
Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.

powierza

się

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zagórzu
Jan Różycki

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18258 -

Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18262 -

Poz. 3577

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18263 -

Poz. 3578

3578
UCHWAŁA Nr XI/68/2011
RADY GMINY BESKO
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Rada Gminy w Besku uchwala, co następuje:

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/17/2002 Rady
Gminy w Besku z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie
wzoru deklaracji na podatek oraz wzoru informacji
o lasach wraz z późniejszymi zmianami.

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny (Dl-1), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

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

§ 2. Określa się wzór informacji o lasach (IL-1),
stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Maciej Mermer

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3578

Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Poz. 3578

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3578

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3579

3579
UCHWAŁA Nr XI/69/2011
RADY GMINY BESKO
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)
Rada Gminy w Besku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny (DR-1), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się wzór informacji o gruntach
(IR-1), stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/18/2002 Rady
Gminy w Besku z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie
wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru
informacji o gruntach wraz z późniejszymi zmianami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Mermer

Dziennik Urzędowy
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Poz. 3579
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Poz. 3580

3580
UCHWAŁA Nr XI/72/25011
RADY GMINY BESKO
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości
Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku
ANR OT w Rzeszowie Rada Gminy w Besku uchwala,
co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 1. Zatwierdza się wzór deklaracji na podatek
leśny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Maciej Mermer

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3580

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3580
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3581
UCHWAŁA Nr XI/73/2011
RADY GMINY BESKO
z dnia 22 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości
Rolnych oddział Terenowy w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm),
art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku ANR OT
w Rzeszowie Rada
Gminy w Besku uchwala,
co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 1. Zatwierdza się wzór deklaracji na podatek
rolny stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Maciej Mermer

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3581

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3582

3582
UCHWAŁA Nr XVIII/63/2011
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę Bircza
Na podstawie art.14 ust. 5 w związku
z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

§ 4. Zakres świadczeń, wysokość opłat, zasady
pobierania opłat miesięcznych za świadczenia
udzielane przez publiczne przedszkole, termin
obowiązywania
umowy
oraz
warunki
jej
wypowiedzenia , określa umowa cywilnoprawna
zawierana pomiędzy dyrektorem z rodzicami lub
prawnymi opiekunami.

Rada Gminy Bircza uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne
przedszkole
prowadzone
przez
Gminę
Bircza
w zakresie
podstawy
programowej
określonej
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkola oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.
Nr 4 poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze
pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.
§ 2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole
ponad
czas
realizacji
podstawy
programowej
a obejmujące
zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne:
1. gry i zabawy edukacyjne wspomagające
rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny
dziecka
2. zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne,
twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz
zaspokajające
ich
potrzebę
aktywności
i zainteresowania,
3. 1.gry i zabawy ruchowe, wspomagające
rozwój fizyczny dziecka, ustala się opłatę za 1 godzinę
realizacji tych zajęć w wysokości 1,50 zł i nalicza się
ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji
podstawy programowej.
§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas
realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.

§ 5. W przypadku nie odbierania dziecka
w określonych
godzinach,
zgodnie
z podpisaną
umową, opłata za każdą rozpoczętą godzinę
dodatkowego pobytu wynosi 10,00 zł.
§ 6. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje
kosztów
wyżywienia
dziecka.
Odpłatność
za
wyżywienie
ustala
dyrektor
przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie
kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych
do przygotowania posiłku.
§ 7. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu opłata o której mowa w § 3
i § 6 podlega
proporcjonalnemu
zmniejszeniu
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji
w miesiącu poprzednim.
§ 8. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
płatna jest z góry w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca kalendarzowego.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr LXIX/64/2010 Rady
Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010r. w sprawie
opłat za niektóre świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bircza.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 września 2011r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY
mgr inż. Wojciech Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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UCHWAŁA Nr XXIII/95/2011
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy w Birczy uchwala
co następuje:

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni 4,16

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni 0,32

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie gminy Bircza;
1)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych
od
użytkowej 0,64

powierzchni

3) 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 /t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz.613 z późn.zm./, z wyjątkiem budowli
służących celom zbiorowego oczyszczania ścieków
i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

b)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni
użytkowej 16,59

4) od budowli służących celom zbiorowego
oczyszczania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia
w wodę - – 0,02 % ich wartości określonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 95, poz.613 z późn.zm./.

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2
powierzchni użytkowej 10,24

d)

e)

1

m2

związanych
z
udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w
rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2
powierzchni użytkowej 4,45
od
pozostałych,
w
tym
zajętych
na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej
5,78
2) od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków od 1 m2 powierzchni 0,70

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

Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm. )

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bircza.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/7/2010 Rady
Gminy w Birczy z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
01 stycznia 2012 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY
mgr inż. Wojciech Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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UCHWAŁA Nr XXIII/96/2011
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.
U. z 2001 roku. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz
art.10 ust. 1 i 2 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./,

5)

od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego)

Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:
a)

od 7,00 ton do 10,00 ton włącznie - 389,00 zł

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku
od środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Bircza w następujących wysokościach:

b)

powyżej 10,00 ton i poniżej 12, 00 ton 441,00 zł

1)

od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

6)

a)

powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 609,00 zł

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 819,00 zł

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

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 924,00 zł
7)

2)

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

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

a)

mniejszej niż 30 miejsc - 1124,00 zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1334,00 zł

3)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

a)

3,5 ton do 9 ton włącznie - 861,00 zł

b)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1124,00 zł

4)

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bircza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/8/2010 Rady
Gminy w Birczy z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY
mgr inż. Wojciech Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18286 -

Poz. 3584
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/96/2011
Rady Gminy Bircza
z dnia 29 listopada 2011 r.

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

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

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych
4

13
14
15

1.124
1.176
1.229
1.281

1.124
1.229
1.334
1.397

12
17
19
21
23
25
Cztery osie i więcej

17
19
21
23
25

1.229
1.176
1.439
1.491
1.544
1.544

1.334
1.386
1.649
1.701
1.728
1.728

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.544
1.649
1.754
1.817
1.817

1.859
1.964
2.069
2.657
2.657

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Dwie osie

2

12
13
14
15
Trzy osie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/96/2011
Rady Gminy Bircza
z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.334
1.439
1.544
2.109

1
Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i więcej

2
18
25
31

1.124
1.176
1.229
1.565

12
40

40

1.382
1.882

1.882
2.757

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/96/2011
Rady Gminy Bircza
z dnia 29 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art.8 pkt.6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

18
25

599
651
704

651
704
861

12
28
33
38
Trzy osie i więcej

28
33
38

651
725
966
1.334

704
966
1.439
1.859

12
38

38

893
1.019

1.071
1.418

Nie mniej niż

Mniej niż

1
Jedna oś

2

12
18
25
Dwie osie

3585
UCHWAŁA Nr XXIII/102/2011
RADY GMINY BIRCZA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) oraz
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.)

z ryczałtem wypłacanym na terenie Gminy Bircza
wynosi
50%
wydatków
przypadających
na
normatywną
powierzchnię
zajmowanego
lokalu
mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków
ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia
tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej
powierzchni.

Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych
wysokość wskaźników procentowych, o których
mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.),
wpływających na wysokość wypłacanego przez
Gminę Bircza dodatku mieszkaniowego łącznie
z ryczałtem.
§ 2. W związku z obniżką, o której mowa
w § 1, wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bircza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY
mgr inż. Wojciech Bobowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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3586
UCHWAŁA Nr X/61/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku oraz określenia trybu i szczególnych
warunków zwolnień z podatku rolnego
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. zmianami), art. 6 ust. 3 oraz
art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, z późn. zmianami) Rada Gminy Borowa
uchwala, co następuje:

d)

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na terenie Gminy Borowa do kwoty 50,00 zł.

5. O każdej zmianie w sposobie użytkowania
tego gruntu należy powiadomić Wójta Gminy.

3. Nie użytkowany grunt należy utrzymywać
w czarnym ugorze na gruntach ornych .
4. Za grunty na których zaprzestano produkcji
rolnej nie uważa się użytków zielonych na których
wypasa , wykasza się lub dokonuje zbioru w sadach.

6. Wyłączony grunt w okresie
podlegał będzie stałej kontroli .

§ 2. Określa się tryb i warunki zwolnienia od
podatku rolnego od gruntów stanowiących użytki
rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej,
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku rolnym.

2. Wniosek o którym mowa w punkcie
1 winien być złożony przed rozpoczęciem roku
podatkowego i powinien określać:
obszar,

b)

numer działki,

c)

ile lat grunt nie będzie użytkowany

zwolnienia

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/291/2010 Rady
Gminy Borowa z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Borowa w roku 2011 oraz określenia trybu
i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego.

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek
podatnika.

a)

termin zaprzestania produkcji rolnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku rolnego należnego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

3587
UCHWAŁA Nr X/62/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2012 roku
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. zmianami), art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 z późn. zmianami ) Rada
Gminy Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
leśnego na terenie
150,00 zł. za 1 m3 .

Gminy

Borowa

- 18289 do

kwoty

Poz. 3588

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku leśnego należnego w 2012 roku.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/292/2010 Rady
Gminy Borowa z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie
obniżenia
ceny
sprzedaży
drewna
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
leśnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2011.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

3588
UCHWAŁA Nr X/63/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w Gminie Borowa na rok 2012
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. zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z późn. zmianami) Rada Gminy Borowa uchwala,
co następuje:

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

3)

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

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od
nieruchomości:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków - 0,70 zł. od 1 m2 powierzchni,

b)

c)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,20 zł od
1 ha powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

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

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
nr XLI/293/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011 rok .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku od nieruchomości należnego w 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18290 -

Poz. 3589 i 3590

3589
UCHWAŁA Nr X/64/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2012 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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami), art. 13 e ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz 969 z późn. zmianami), Rada
Gminy Borowa uchwala, co następuje:

2)

§ 1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty nie
objęte zwolnieniami ustawowymi:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku rolnego należnego w 2012 roku.

1)

grunty wykorzystywane
działalności
w zakresie
i sportu.

do prowadzenia
kultury
fizycznej

§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/297/2010 Rady
Gminy Borowa z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2011 rok.

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól,

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

3590
UCHWAŁA Nr X/65/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 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 (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z późn. zmianami), Rada Gminy Borowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
nie objęte zwolnieniami ustawowymi:
1)

grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby
składowania odpadów,

2)

grunty, budynki i budowle zajęte na cmentarze,

3)

grunty i budynki wykorzystywane
ochrony przeciwpożarowej,

4)

grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony
zdrowia, z wyjątkiem wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej,

na

5)

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

6)

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

7)

grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól,

8)

nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby
prowadzenia
działalności
bibliotekarskiej
i kulturalno
–oświatowej
z wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej,

9)

grunty
i budynki
wykorzystywane
do
prowadzenia działalności w zakresie kultury
fizycznej i sportu,

10)

powierzchnię
użytkową
budynków
mieszkalnych położonych na terenie Gminy
Borowa nie przekraczającą 150 m2.

cele

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18291 -

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLI/296/2010 Rady
Gminy Borowa z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
rok 2011.

Poz. 3591

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku od nieruchomości należnego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady

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

Mieczysław Wiącek

3591
UCHWAŁA Nr X/66/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na rok 2012
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. zmian.), art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
z późn. zmian.) Rada Gminy Borowa uchwala,
co następuje:

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 – 1.400 zł;

6)

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

od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego – jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
760 zł,

a)

mniejszej niż 30 miejsc – 1.600 zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.200 zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.000 zł.

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.460 zł;

2)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
– jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
nr XLI/295/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2011 rok.

3)

od ciągnika siodłowego lub balastowego,
przystosowanych
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton - 1.500 zł;

4)

od ciągnika siodłowego lub balastowego,
przystosowanych
do
używania
łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton – jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały;

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

a)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku od środków transportowych należnego
w 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18292 -

Poz. 3591

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18293 -

Poz. 3591

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18294 -

Poz. 3591

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18295 -

Poz. 3592 i 3593

3592
UCHWAŁA Nr X/67/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na 2012 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 (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 19
pkt 1 lit. a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U.
z 2006 r. nr 121 , poz. 844, z późn. zmianami), Rada
Gminy Borowa uchwala , co następuje :

§ 2. Opłata targowa płatna jest
dokonywania sprzedaży , do rąk inkasenta.

§ 3. W przypadku sprzedaży, o której mowa
w § 1 pkt 2-5 wysokość opłaty ustala się po
uprzednim ustaleniu powierzchni stoiska lub placu .
§ 4. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż
płodów
rolnych
wytworzonych
we
własnym
gospodarstwie rolnym .

§ 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 4m2 - 15 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 - 25 zł. dziennie

6)

z tytułu sprzedaży z samochodu lub przyczepy 20 zł. dziennie

7)

z tytułu sprzedaży części samochodowych,
niezależnie od sposobu sprzedaży – 50 zł.
dziennie

w dniu

§ 5. Zarządza
w drodze inkasa.

się

pobór

opłaty

targowej

§ 6. Określa się inkasenta w osobie : Wiesław
Piątkowski, zam. Borowa 176
§ 7. Określa się wysokość wynagrodzenia za
inkaso w wysokości 50 % zainkasowanych przez
inkasenta kwot.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
nr XLI/294/2011 z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa
na rok 2011.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego ma zastosowanie do
opłat należnych w 2012 roku.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

3593
UCHWAŁA Nr X/68/2011
RADY GMINY BOROWA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego
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.13 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.),
art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.

o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 136
poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. nr 200, poz.1682 z późn. zm.) Rada Gminy
Borowa uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
§ 1. 1. Określa się zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały wzór formularza „IN-1
informacja w sprawie podatku od nieruchomości” dla
osób fizycznych – podatników podatku od
nieruchomości.
2. Określa się zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały wzór formularza „DN-1 deklaracja
na podatek od nieruchomości ” dla osób prawnych,
jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Nieruchomości Rolnej a także jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych – podatników
podatku od nieruchomości.
§ 2. 1. Określa się zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały wzór formularza „IR-1
informacja w sprawie podatku rolnego” dla osób
fizycznych–podatników podatku rolnego .
2. Określa się zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszej uchwały wzór formularza „DR-1 deklaracja
na podatek rolny” dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych
w tym
spółek
niemających
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych
Agencji Nieruchomości Rolnej a także jednostek
organizacyjnych Lasów Państwowych – podatników
podatku rolnego.
§ 3. 1. Określa się zgodnie z załącznikiem nr
5 do niniejszej uchwały wzór formularza „IL-1
informacja o lasach” dla osób fizycznych –
podatników podatku leśnego.

- 18296 -

Poz. 3593

2. Określa się zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały wzór formularza „DL-1 deklaracja
na podatek leśny” dla osób prawnych, osób
fizycznych
będących
współwłaścicielami
lasu
z osobami prawnymi, jednostek organizacyjnych
w tym spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości
Rolnej a także jednostek organizacyjnych Lasów
Państwowych – podatników podatku leśnego.
§ 4. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
nr XVIII/113/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Borowa
nr XXVI/171/2005 z dnia 10 listopada 2005 r.
sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą
od dnia 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Wiącek

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18297 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18298 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18299 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18300 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18301 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18302 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18303 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18304 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18305 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18306 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18307 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18308 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18309 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18310 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18311 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18312 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18313 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18314 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18315 -

Poz. 3593

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18316 -

Poz. 3594

3594
UCHWAŁA Nr XII/39/2011
RADY GMINY CISNA
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jed. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn./
oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jed. Dz. U.
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm./
Rada Gminy Cisna
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości ( DN-1 ), stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 2.
Określa
się
wzór
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN- 1),
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cisna.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/220/2005
Rady Gminy Cisna z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/2004 Rady

Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie
określenia
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości
oraz
wzoru
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a także
uchwała Nr XXIII/148/2004 Rady Gminy Cisna z dnia
17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru
informacji
o nieruchomościach
i obiektach
budowlanych.
§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy Cisna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Łukacijewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18317 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18318 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18319 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18320 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18321 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18322 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18323 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18324 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18325 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18326 -

Poz. 3594

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18327 -

Poz. 3595

3595
UCHWAŁA Nr XIII/44/2011
RADY GMINY CISNA
z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych Cisna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmn./ oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613
z późn. zmn./
Rada Gminy Cisna uchwala , co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XII/39/2011 Rady Gminy
Cisna z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
określenia
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości
oraz
wzoru
informacji
o nieruchomościach
i obiektach
budowlanych
w § 1 zmienia się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości ( DN-1 ) jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Cisna.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych w Urzędzie Gminy Cisna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Łukacijewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18328 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18329 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18330 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18331 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18332 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18333 -

Poz. 3595

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18334 -

Poz. 3596

3596
UCHWAŁA Nr XII/101/2011
RADY GMINY W CZARNEJ (pow. bieszczadzki)
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami)
– Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami
z osobami
prawnymi,
bądź
z innymi
jednostkami
organizacyjnymi
nie
posiadającymi
osobowości
prawnej
(DR-1),
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji na podatek rolny
od osób fizycznych (IR-1), stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Czarnej.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/66/2007 z dnia
30 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji i informacji na podatek rolny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bielówka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18335 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18336 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18337 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18338 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18339 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18340 -

Poz. 3596

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18341 -

Poz. 3597

3597
UCHWAŁA Nr XII/102/11
RADY GMINY W CZARNEJ (pow. bieszczadzki)
z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz.1683 ) Rada Gminy w Czarnej
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla
osób fizycznych będących współwłaścicielami lub
współposiadaczami
z osobami
prawnymi,
bądź
z innymi
jednostkami
organizacyjnymi
nie
posiadającymi
osobowości
prawnej
(DL-1),
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
od osób fizycznych (IL-1), stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/138/2004 Rady
Gminy w Czarnej z dnia 2 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na
podatek leśny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Czarnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bielówka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18342 -

Poz. 3597

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18343 -

Poz. 3597

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18344 -

Poz. 3597

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18345 -

Poz. 3597

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18346 -

Poz. 3598 i 3599

3598
UCHWAŁA Nr XIII/105/2011
RADY GMINY CZUDEC
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
Działając na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3,
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 ze zm.)
art. 6 ust. 2-4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy
Czudec uchwala, co następuje:

2,00 zł za 1 worek o pojemności 120 l
przeznaczony do selektywnej zbiórki tworzyw
sztucznych (worek żółty, biały, zielony,
czerwony i niebieski)

3)

90,00 zł za 1 m3odpadów
niesgregowanych"

komunalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji
Budżetowo – Finansowej oraz Komisji Spraw
Gospodarczych i Transportu.

§ 1. W uchwale Rady Gminy Czudec
nr XXVI/217/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców, podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą
oraz innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji
nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie
Gminy Czudec w następujących wysokościach:
1)

2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZACY
RADY GMINY

10,00 zł za 1 worek o pojemności 120 l
przeznaczony
na
odpady
komunalne
niesegregowane (worek czarny)

Jan Oliwa

3599
UCHWAŁA Nr XI/96/2011
RADY GMINY DYDNIA
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
uchwala:
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Gminy

uchwala:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa wzór informacji o gruntach (IG - 1)
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Określa wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1 ) stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
Określa się wzór informacji o lasach (IL -1) stanowiący
załącznik Nr 4 do uchwały. Określa się wzór deklaracji
na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
załącznik Nr 5 do uchwały. Określa się wzór informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN - 1)
stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.
4. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR – 1) celem stosowania go wyłącznie do gruntów
rolnych będących w Zasobie Agencji Nieruchomości
Rolnych stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały.
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL – 1)
celem stosowania go wyłącznie do lasów będących
w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiący
załącznik Nr 8 do uchwały.
9. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN -1) celem stosowania go wyłącznie
dla nieruchomości będących w zasobie Agencji
Nieruchomości Rolnych stanowiący załącznik Nr 9 do
uchwały.

- 18347 -

Poz. 3599

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dydnia
z dnia 14 grudnia 2006 r Nr III/13/2006 w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz
wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na
podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru
informacji
o nieruchomościach
z późniejszymi
zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Piotr Szul

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18348 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18349 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18350 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18351 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18352 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18353 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18354 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18355 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18356 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18357 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18358 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18359 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18360 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18361 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18362 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18363 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18364 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18365 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18366 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18367 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18368 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18369 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18370 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18371 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18372 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18373 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18374 -

Poz. 3599

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18375 -

Poz. 3600 i 3601

3600
UCHWAŁA Nr 84/XVI/2011
RADY GMINY JAWORNIK POLSKI
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku
rolnym ( Dz. U. z 2006 r Nr 136 , poz. 969 z póz.zm.)
oraz
komunikatu
Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 r
w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r ( M.P. Nr 95, poz. 969)
Rada Gminy Jawornik Polski uchwala co następuje:

według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2011 r
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Jawornik Polski
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
należnego podatku rolnego w 2012 roku.

§ 1. Obniża się do kwoty 51 zł za 1 dt średnią
cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 roku wynoszącą 74,18 zł za 1 dt

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JAWORNIK POLSKI
mgr inż. Marek Makarski

3601
UCHWAŁA Nr XIII/84/11
RADY GMINY JEŻOWE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2012 roku
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. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844
z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od środków
transportowych nieobjęte zwolnieniami ustawowymi:
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 16 ton
wykorzystywane
wyłącznie
na
cele
ochrony
przeciwpożarowej,

2. autobusy przeznaczone do dowozu dzieci do
szkół.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżowe.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/320/10 z dnia
5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od
środków transportowych w 2011 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do
podatku należnego w 2012 roku.
PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Eugeniusz Ciak

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18376 -

Poz. 3602

3602
UCHWAŁA Nr XII/107/11
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
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 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;
z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218,
Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679
i Nr 134, poz. 777/, art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz
art. 20c ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226
poz. 1475; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112,
poz.654 i Nr 171, poz. 1016/, obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2012 r. /M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 961/,
Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa
się
stawki
podatku
od
nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, obowiązujące na terenie gminy
Korczyna, w następującej wysokości:
1. Od gruntów:
1)

2)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków – 0,74 zł od 1 m2powierzchni,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,97 zł od
1 ha powierzchni,

3)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego:

a)

z wyłączeniem sklasyfikowanych w ewidencji
gruntów i budynków jako drogi dojazdowe do
gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego - 0,19 zł od 1 m2powierzchni,

b)

sklasyfikowanych
w ewidencji
gruntów
i budynków jako drogi dojazdowe do gruntów
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego –
0,05 zł od 1 m2powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
1)

mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m2powierzchni
użytkowej,

2)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 14,98 zł od
1 m2powierzchni użytkowej,

3)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,17 zł
od 1 m2powierzchni użytkowej,

4)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,72 zł
od 1m2powierzchni,

5)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 3,64 zł od 1 m2powierzchni
użytkowej.

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 cytowanej
na wstępie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
za wyjątkiem:
a)

wykorzystywanych do uprawiania
zimowych – 0,5 % wartości,

sportów

b)

wykorzystywanych na potrzeby odprowadzania
ścieków – 1 % wartości.

Różnica między podstawową stawką podatku
od nieruchomości (2 %) a preferencyjną (0,5 % i 1 %)
stanowi
pomoc
de
minimis
w rozumieniu
Rozporządzenia
Komisji(WE)
Nr
1998/2006
z 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.).
§ 2. 1. Podmioty korzystające z pomocy
z tytułu
zastosowania
preferencyjnej
stawki
w podatku od nieruchomości zobowiązane są do
przedstawiania: wszystkich zaświadczeń o pomocy de
minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają
się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej
w tym
okresie
albo
oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia
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pomocy de minimis, określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311 z późn. zm.).

Poz. 3603

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy do
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r).
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/278/10
Rady Gminy Korczyna z dnia 5 listopada2010r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

2. Pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały
może być udzielona, jeżeli wartość otrzymanej
pomocy
de
minimis
przyznana
podmiotowi
gospodarczemu nie przekroczyła 200 000 EUR
w okresie trzech lat podatkowych. Natomiast
całkowita wartość pomocy de minimis przyznana
podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze
transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat
podatkowych nie może przekroczyć 100 000 EUR.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 6.
1.
w Dzienniku
Podkarpackiego.

Uchwała
podlega
ogłoszeniu
Urzędowym
Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od
roku podatkowego 2012.

§ 3. W sprawach nieregulowanych w treści
uchwały stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zm.) oraz przepisy
rozporządzenia
Komisji
Europejskiej
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia2006r. w sprawie

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Pelczar

3603
UCHWAŁA Nr VIII/78/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;
z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56,

poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,
poz. 1475) zarządza się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2011 r.(M.P. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18 zł za
1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.
§ 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 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Król

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18378 -

Poz. 3604

3604
UCHWAŁA Nr VIII/79/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
,Rada Gminy w Laszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1)

od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni;

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych –1,92 zł od
1 ha powierzchni;

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni;

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej –12,22 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,42 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń – 3,62 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)

od
pozostałych,
w tym
zajętych
na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;

3)

od budowli lub ich części:

a)

służących do zaopatrzeniem ludności w wodę
oraz do odprowadzania i oczyszczania ścieków
– 0,05%

b)

pozostałych – 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 Laszki.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/151/2008 Rady
Gminy w Laszkach z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
1)

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Król
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3605
UCHWAŁA Nr VIII/80/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) i art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych11) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654) zarządza się co następuje:

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
w rozumieniu w art.1 a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112,
poz. 654) .
§ 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 2012r.
1)

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

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części wykorzystywane na
cele bytowe ludności (stajnie, stodoły, budynki
gospodarcze) położone na gruntach sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie
stanowiące gospodarstw rolnych w rozumieniu art.2
ust.1 ustawy o podatku rolnym tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412,
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r.
Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730,
Nr237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i nie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Król
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UCHWAŁA Nr VIII/81/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych11) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
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Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku
od środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Laszki:
1)

od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
300 zł.;

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 600 zł.;

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.000 zł.;

2)

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

3)

od
ciągników
siodłowych
i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach
i opłatach
lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

a)

3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 900 zł.;

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.000 zł.;

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.300 zł.;

4)

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

5)

od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
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wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego) – 1.100 zł.;

6)

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

7)

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

a)

mniejszej niż 30 miejsc – 1.200 zł.;

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.400 zł;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr XX/150/08 Rady
Gminy w Laszkach z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków
transportowych
(Dz.
Urz.
Woj.
Nr 101,poz.2743 z dnia 17 grudnia 2008 r.).
§ 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 2012 r
1)

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Król
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011 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

1

2

3

Inny system zawieszenia osi
jezdnych
4

Dwie osie
12

13

800

600

13

14

1.000

800

14

15

1.200

1.000

1.400

1.400

15
Trzy osie
12

17

800

800

17

19

1.000

1.000

19

21

1.200

1.200

21

23

1.400

1.400

23

25

1.100

1.700

1.100

1.700

25
Cztery osie i więcej
12

25

1.200

1.200

25

27

1.400

1.400

27

29

1.600

1.800

29

31

1.800

2.600

2.000

2.600

31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

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

18

1.000

1.000

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12
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18

25

1.100

1.000

25

31

1.200

1.200

1.500

2.100

1.400

1.800

1.800

2.700

1.400

1.800

1.800

2.700

31
Trzy osie
12

40

40
Cztery osie i więcej
40
40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 listopada 2011 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś
12

18

100

40

18

25

200

400

400

600

25
Dwie osie
12

28

300

400

28

33

700

900

33

38

900

1.400

1.500

1.800

800

1.000

1.000

1.400

38
Trzy osie i więcej
12
38

38
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UCHWAŁA Nr VIII/82/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych11) (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225,
poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654) zarządza się
co następuje:
§ 1.
Określa
się
wzór
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o której
mowa w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 9
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Laszki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/154/08 z dnia
26 listopada 2008 roku w sprawie określenia
formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2012 r.
1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi
(Dz.
Urz.
WE
L
368
z 17.12.1992),
2)
dyrektywy
1999/62/WE
z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr VIII/83/2011
RADY GMINY LASZKI
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji
Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 21, poz. 113) w związku z art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747;
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620,
Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia
1991
r.
o podatkach
i opłatach
lokalnych11) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584,
Nr 112, poz. 654) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r.
Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,
poz. 1475) Rada Gminy w Laszkach uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się wzory deklaracji podatkowych:

1)

określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-2) stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)

określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-2) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;

3)

określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-2) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/157/08 Rady
Gminy w Laszkach z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji
podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych –
Oddział Terenowy w Rzeszowie.
§ 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 2012 r.
1)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między
państwami członkowskimi
(Dz.
Urz.
WE
L
368
z 17.12.1992),
2)
dyrektywy
1999/62/WE
z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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UCHWAŁA Nr XV/158/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
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. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010 r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j.
z 2006 r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682
z późn. zm.)

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny DL-1 stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lubaczów.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy
Lubaczów.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubaczów
Nr III/29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości DN-1 stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od roku
podatkowego 2012 r.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny DR-1 stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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UCHWAŁA Nr XV/169/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Lubaczów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r.
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę
Lubaczów świadczy dwojakiego rodzaju usługi:
1)

2)

usługę oświatowo wychowawczą, bezpłatną –
polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 13:00
na
zasadach
określonych
w statucie
przedszkola,
usługę opiekuńczo bytową, odpłatną –
polegającą na sprawowaniu przez przedszkole,
nadzoru nad dzieckiem zleconego przez
rodziców,
stanowiącą
świadczenie
wykraczające ponad podstawę programową
wychowania przedszkolnego i realizowaną poza
czasem przeznaczonym na jej realizację, tj. od
godziny 7:00 do 8:00 oraz od godz. 13:00
do 16:00.

§ 2. Na usługę określoną w § 1 pkt 2
składa się:
1)

2)

nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas
samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez
dziecko
zabawami,
bez
uczestnictwa
nauczyciela w tych zabawach (w tym czasie
pomoc przy czynnościach fizjologicznych
dziecka
świadczona
przez
pracowników
obsługi),

3)

przygotowanie
dzieci
w przedszkolnych
oraz
konkursach,
imprezach
i okolicznościowych.

do
udziału
środowiskowych
artystycznych

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę
świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2 w wysokości
1, 66 zł. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą
godzinę świadczenia.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie
stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby
godzin, w czasie których dziecko korzysta ze
świadczeń określonych w § 1 pkt 2.
3.
Szczegółowy
zakres
odpłatności
za
świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, o których
mowa w § 2 określa umowa zawarta między
dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
(dyrektorem przedszkola) a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka przed lub z chwilą uczęszczania
dziecka do przedszkola.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lubaczów.
§ 5. Nadzór nad realizacją uchwały powierza
się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy
Lubaczów.
§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/60/2011 Rady
Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
opłaty
za
dodatkową
usługę
świadczoną
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Lubaczów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na
wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego
placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela
w tych zabawach,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Cozac

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem
bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co
najmniej
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego,
na
realizację
której
zgodnie

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),przeznacza się
czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
I. Katalog świadczeń.
Świadczenia oświatowo – wychowawcze
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 7 ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 i
nast. ustawy o systemie oświaty, należą do zadań
własnych gminy. Gmina odpowiada za działalność
gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to
do obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za
właściwą ich organizację zgodną z oczekiwaniami
rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy
w przedszkolach,
obok
usług
oświatowo
wychowawczych także usługi opiekuńczo bytowe.
Różnica między tymi usługami polega na tym, że te
pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny,
drugie mają charakter fakultatywny i są odpłatne.
Świadczenia wychowawczo – oświatowe polegają na
realizacji
co
najmniej
5 godzinnego
minimum
programowego. Świadczenia opiekuńczo bytowe, nie
są zadaniem własnym gminy, gdyż są to świadczenia
wykraczające
ponad
podstawę
programową
wychowania przedszkolnego, które odbywają się poza
czasem przeznaczonym na realizację podstawy.
Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy
zdecydowana większość rodziców. Przedszkole w ten
sposób zapewnia rodzicom bezpieczny pobyt ich
dziecka w placówce po zakończonych zajęciach
obligatoryjnych. Znaczna część rodziców, z różnych
powodów nie jest w stanie zapewnić innej formy
bytowej
dla
swoich
dzieci
w czasie
swojej
nieobecności. Przedszkole tę możliwość im zapewnia
w formie odpłatnej usługi opiekuńczo bytowej.
Realizacja wyżej wymienionych usług przebiega
zgodnie z statutem przedszkola oraz zawartą umową
między dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
(dyrektorem przedszkola), a rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka. Informacyjnie w tym miejscu
należy dodać, iż 5 godzinny program wychowania
przedszkolnego realizowany jest ze względu na jego
obligatoryjność, w godzinach od 8:00 do 13:00, tj.
w czasie obecności wszystkich dzieci w przedszkolu.
Gmina tym sposobem chce objąć minimum
programowym możliwie wszystkie dzieci. Należy także
zaznaczyć,
że
wprowadzenie
odpłatności
za
świadczenie opiekuńczo bytowe polegające na
nadzorze nad dzieckiem pod nieobecność rodziców
pozwoli
na
pełne
wykorzystanie
placówki
przedszkolnej także w godzinach poza czasem
przeznaczonym na realizację podstawy programowej
i funkcjonowanie jej od godziny 7:00 do godziny
16:00.
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II. Kalkulacja ekonomiczna

W roku 2012 koszt realizacji 1 godziny zajęć
(bez uwzględniania kosztów osobowych pracowników
kuchni oraz kosztów rzeczowych utrzymania kuchni
przedszkolnej) w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi
1,66 zł co wynika z wyliczenia: roczne bieżące koszty
utrzymania przedszkola w 2012 r. (bez kosztów
płaconych
i rzeczowych
utrzymania
kuchni
przedszkolnych) wynoszą: 224267 zł, które dzieląc
przez liczbę realizowanych w ciągu roku godzin usług
przedszkolnych,
wynikających
z zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego przedszkola łącznie 3744
godzin, otrzymujemy koszt realizacji 1 godziny
świadczeń przedszkolnych w wysokości 59,90 zł po
podzieleniu tej kwoty przez przeciętną liczebność
przedszkola wynoszącą 36 dzieci otrzymujemy kwotę
1,66 zł, która jest kosztem realizacji 1 godziny usług
w przeliczeniu na 1 dziecko.
Zgodnie z § 3 uchwały rodzice za jedną godzinę
korzystania przez dziecko z usług obejmujących
świadczenia
wykraczające
ponad
podstawę
programową,
świadczoną
poza
czasem
przeznaczonym na jej realizację, będą uiszczali opłatę
w wysokości 1,66 zł.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem
bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co
najmniej
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego,
na
realizację
której
zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.
U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. ),
przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
W myśl orzecznictwa sądowego świadczenia,
za które przedszkola publiczne mają prawo pobierać
opłaty muszą być skonkretyzowane w celu realizacji
zasady ekwiwalentności tych świadczeń i opłat.
Zgodnie z tą zasadą opłaty można pobierać za
konkretne świadczenia przekraczające podstawę
programową
wychowania
przedszkolnego,
a wysokość opłat winna odpowiadać zakresowi
świadczeń, z których korzysta dziecko.
Ustalając opłaty za świadczenia przedszkoli nie
można wprowadzać regulacji odnoszących się do
ustalania wysokości opłat za wyżywienie , albowiem
kwestie te od dnia 23 sierpnia 2008 r. reguluje art.
67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w myśl
którego, cyt.: „warunki korzystania ze stołówki
szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala
dyrektor
szkoły
w porozumieniu
z organem
prowadzącym szkołę”.
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3611
UCHWAŁA Nr XV/182/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40
ust. 1 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. z 2010 r. Dz. U. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

i sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako "tr"
(tereny różne).
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Lubaczów.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały
powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy
Lubaczów.

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
nie objęte zwolnieniami ustawowymi, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
1)

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubaczów
Nr II/13/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości.

grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej,

2)

grunty i budynki zajęte
działalności kulturalnej,

na

3)

grunty położone pod słupami energetycznych
linii przesyłowych wysokiego napięcia 750 kV

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

prowadzenie

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Cozac

3612
UCHWAŁA Nr XI/118/2011
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 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.)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2011 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012 r. (MP. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy
Nozdrzec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty
targowej obowiązującą na terenie Gminy Nozdrzec:
1)

przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra –
5,00 zł;

2)

przy
sprzedaży
ze
stoiska
stałego,
stanowiącego wyposażenie targowiska oraz
z rozłożonego stoiska – 15,00 zł;

3)

przy sprzedaży produktów rolnych z wozu,
traktora, przyczepy, samochodu – 5,00 zł;

4)

przy sprzedaży artykułów przemysłowych
i innych
z samochodu,
wozu,
traktora,
przyczepy - 15 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się
Referentowi ds. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Urzędu Gminy
w Nozdrzcu.
3. Wykonywanie poboru opłaty targowej mieści
się w zakresie czynności pracownika.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nozdrzec.

Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/110/11 Rady
Gminy Nozdrzec z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Wojtarowicz

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

3613
UCHWAŁA Nr XI/119/2011
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Nozdrzcu,
uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek rolny:
1. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku rolnego (IR-1) dla osób fizycznych- wzór
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej,
a także
jednostek
organizacyjnych
Lasów

Państwowych - wzór stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Nozdrzec.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc Uchwała Nr III/14/2002 Rady
Gminy Nozdrzec z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Wojtarowicz

Dziennik Urzędowy
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- 18415 -

Poz. 3613

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18416 -

Poz. 3613

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18417 -

Poz. 3613

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18418 -

Poz. 3613

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18419 -

Poz. 3613

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18420 -

Poz. 3614

3614
UCHWAŁA Nr XI/120/2011
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości do stosowania
na terenie gminy Nozdrzec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Nozdrzcu uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości:
1)

określa się wzór informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych osób fizycznych (IN-1)
wzór stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;

2)

określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nie mających
osobowości
prawnej
a także
jednostek
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe (DN-1) wzór

stanowiący
uchwały;

załącznik

Nr

2 do

niniejszej

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nozdrzec.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, traci moc uchwała Nr XVI/162/08 Rady
Gminy w Nozdrzcu z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Wojtarowicz
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3615
UCHWAŁA Nr XI/121/2011
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek
leśny do stosowania na terenie Gminy Nozdrzec
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zamianami) w związku z art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Nozdrzcu
uchwala, co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji
na podatek leśny:
1. Określa się wzór informacji w sprawie
podatku leśnego dla osób fizycznych (IL-1) stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny
osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym
spółek nie posiadających osobowości prawnej,

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych- (DL1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nozdrzec.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc Uchwała Nr 111/16/2002 Rady
Gminy Nozdrzec z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku leśnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Wojtarowicz
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3616
UCHWAŁA Nr XI/122/2011
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613
z późniejszymi
zmianami
i art.
6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późniejszymi zmianami Rada Gminy Nozdrzec
uchwala co następuje:
§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek
od nieruchomości:
1)

określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości
(DN-1)
przeznaczony
dla
jednostek
organizacyjnych
Agencji
Nieruchomości Rolnych- stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. W
podatek rolny:
1)

zakresie

wzorów

deklaracji

na

określa się wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1)
przeznaczony
dla
jednostek
organizacyjnych
Agencji
Nieruchomości
Rolnych- stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały;

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek
leśny:
1)

określa się wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1)
przeznaczony
dla
jednostek
organizacyjnych
Agencji
Nieruchomości
Rolnych- stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy Nozdrzec.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, tracą moc uchwały Rady Gminy Nozdrzec
z dnia 30 listopada 2005 r. Nr XXIII/238/05
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych
do
wymiaru
i poboru
podatku
rolnego,
Nr XXIII/234/05
w sprawie
określenia
wzorów
formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, Nr XXIII/236/05 w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do
wymiaru i poboru podatku leśnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Roman Wojtarowicz
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3617
UCHWAŁA Nr XIV/111/11
RADY GMINY ORŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.), art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), art.6a, ust.11 z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn.zm.) oraz art. 6, ust.9 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682) –Rada Gminy w Orłach
uchwala co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/83/03 Rady
Gminy w Orłach z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach,
gruntach i lasach oraz
wprowadzenia zmiany
w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru
informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach, oraz
uchwałę nr IV/22/11 Rady Gminy Orły z dnia
31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Gminy Orły z dnia 05 grudnia 2003r./Nr IX/83/03/.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Ustala się wzór:
1. Informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych dla osób fizycznych, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
2. Informacji o lasach, stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.
3. Informacji o gruntach, stanowiący załącznik
nr 3 do uchwały.

§ 4.
14-tu dni
Urzędowym
obwiązującą

Uchwała wchodzi w życie po upływie
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Podkarpackiego z mocą
od dnia 1 stycznia 2012r.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach
Małgorzata Hawro
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/11
Rady Gminy Orły
z dnia 29 listopada 2011 r.
INFORMACJ A O NIERUCHOMOŚCIACH I OBJEKTACH BUDOWLANYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

.....................................................

...............................................................

Nr nieruchomości (Nr decyzji podatkowej)

Położenie nieruchomości

Dane personalne właściciela, współwłaściciela, użytkownika.
Numer ewidencyjny PESEL ............ Numer Identyfikacji Podatkowej NIP………………
Nazwisko

Imię

Miejscowość

Ulica

Imię ojca
Adres zamieszkania
Numer domu/lokalu

Poczta

Województwo
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

1Budynki mieszkalne, lub ich części:
a/ pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
b/ pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

m²
m²

2. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynki mieszkalne lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
a/ pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
b/ pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

m²
m²

3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.
a/ pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
b/ pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

m²
m²

4.Budynki lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielających tych świadczeń
a/ pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

Uwagi

m²

b/ pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
5.Budynki pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
a/ pomieszczenia o wysokości 1,40 – 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
b/ pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

m²

6. Budowle.

zł.

m²
m²

7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
m²
8. Grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reetencyjne, lub elektrowni
wodnych.

ha

9. Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

m²

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233
§ 1 Kodeksu Karnego.
(data czytelny podpis )
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Pouczenie.
Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla budynków, lub ich części– powierzchnia użytkowa
2. dla budowli, lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona na
dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącego podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona
o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku,
w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
3. dla gruntów– powierzchnia tych gruntów.
Budynek– obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, oraz posiada fundament i dach.
Budowla– obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem
budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Powierzchnia użytkowa– budynku lub ich części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację
uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;
Działalnością gospodarczą– w rozumieniu ustawy jest działalność wytwórcza, handlowa, budowlana ,
usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywania w sposób
zorganizowany i ciągły.
do budynków związanych z działalnością gospodarczą należą pomieszczenia produkcyjne, magazynowe,
socjalne, biura, wiaty itp.
za grunty związane z działalnością gospodarczą uważa się grunty pod budynkami produkcyjnymi,
magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi, hotelowymi, pod budowlami i urządzeniami oraz zajęte na drogi
wewnętrzne i place manewrowe, place składowe, zieleńce, a także tereny, na których są lub mają być realizowane
zadania inwestycyjne.
Do pozostałych budynków zalicza się: stajnie, stodoły, garaże, budynki letniskowe, altany, szopy, komórki itp.
Do gruntów pozostałych zaliczamy grunty pod zabudowaniami, podwórzami itp.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku
od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/11
Rady Gminy Orły
z dnia 29 listopada 2011 r.
INFORMACJA O LASACH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

.................................................................
Nr nieruchomości(Nr decyzji podatkowej)

.......................................................
Położenie nieruchomości (miejscowość)

Dane personalne właściciela, współwłaściciela, użytkownika.
Numer ewidencyjny PESEL ............................ Numer identyfikacji podatkowej NIP……………
Nazwisko

Imię

Miejscowość

Ulica

Imię

ojca

Adres zamieszkania
Nr

domu/

lokalu

Poczta

Położenie lasu
( wieś )
1

LASY
W
WEKU
DO
40 LAT
L ASY
W
WIEKU
POWYŻEJ
40 LAT
OGÓŁEM POWIERZCHNIA

Nr
działki
2

Nr
Ksiąg
Wieczystych
3

Data
nabycia
4

Powierzchnia
lasu w ha
fizycznych
5

Uwagi
6

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233
§ 1 Kodeksy Karnego.
/data, czytelny podpis/

Pouczenie:
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na
wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu,
informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/11
Rady Gminy Orły
z dnia 29 listopada 2011 r.
INFORMACJA O GRUNTACH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

....................................................................

......................................................................

Nr nieruchomości (Nr decyzji podatkowej)

Położenie nieruchomości (miejscowość)

Dane personalne właściciela, współwłaściciela, użytkownika.
Numer
ewidencyjny
NIP…………………

PESEL

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Ulica

......................

Numer

identyfikacji

podatkowej

Imię ojca
Adres zamieszkania
Nr domu/ lokalu

Poczta

Położenie gruntów
( wieś )

Województwo
Nr
Ksiąg
Wieczystych

Nr
działki

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
Grunty
Użytki
Nieużytki
Drogi
Zadrzewione
rolne
zakrzewione

Inne

RAZEM :
OGÓLNA POWIERZCHNIA GRUNTÓW ................................... HA
Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem uprzedzony o odpowiedzialności karnej z Art. 233.
§ 1 Kodeksu Karnego.
(data) (czytelny podpis)

Pouczenie :
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwa rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowy, stanowiących własność, lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
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Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :
-

dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni,
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu
podatkowego,

-

dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach,
sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej
działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na
tych samych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
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3618
UCHWAŁA Nr XIV/113/11
RADY GMINY ORŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji
Nieruchomości Rolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn.zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682, z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek
rolny, (DR-2) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-2) stanowiący załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały;

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek
leśny(DL-2) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Orłach.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy w Orłach
Nr XXXVII/327/06 z dnia 26 października 2006r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach
Małgorzata Hawro
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/113/11
Rady Gminy Orły z dnia 29 listopada 2011 r.

DN -

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (grunty)
2. na Rok

Podstawa prawna:

Art.6 ust.13 ust. z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jedn.Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz. 613 z późn.zm)

Składający:

Formularz przeznaczony dla Agencji Nieruchomości Rolnych.

Termin składania:

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zaistnienie zmian.

Miejsce składania:

Organ podatkowy (siedziba) organu podatkowego - urzędu miasta/gminy) właściwego według miejsca
położenia gospodarstwa rolnego.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miasta / Gminy

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
- dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania
1. właściciel

2. współwłaściciel

6. współużytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny
7. posiadacz

4. współwłaściciel samoistny 5. użytkownik wieczysty
8. współposiadacz

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
8. Nazwa pełna
9. Nazwa skrócona
10. Numer identyfikacji REGON

B.2 ADRES SIEDZIBY
11.
Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

B.3 ORGAN REJESTROWY
20. Nazwa organu rejestrowego
21. Nazwa rejestru
22. Data rejestracji
-

23. Numer w rejestrze.
-

24. Klasa rodzaju działalności (PKD) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. W sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - (tekst jedn.Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007r. z późn. zm.)
25. Forma prawna przedsiębiorstwa
26. Wielkość przedsiębiorcy - podać wg. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn. Dz.U.Nr 155, poz. 1095 z 2007r. z późn.zm)
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
27. Okoliczności
1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej od dnia

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

Stawka
podatku

Kwota podatku
w zł, gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków w [m2]
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych w [ha]
3. drogi dojazdowe so pól i posesji [m2]
4. Pozostałe grunty w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej stat. działal.pożyt.publicz. przez
org.pożyt.publ.)

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. Mieszkalnych w [m2]
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w [m2]
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
w [m2]
4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dział. leczniczej zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń
5. Pozostałe budynki w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej stat. działal.pożyt.publicz. przez org.pożyt.publ.)

D.3 BUDOWLE
1. Budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

D.4 KWOTA PODATKU razem bez zwolnień
Kwota podatku bez zwolnień
Suma kwoty D.1, D.2, D.3

E. GRUNTY NIE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI
Grunty pod wodami płynącymi w [ha]
Budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi
oraz zajęte pod nie grunty w [ha]
Razem

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Art.. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz. 613 z późn.zm)
Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

F.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków w [m2] Art.7.3
2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych w [ha] Art.7.3
3. drogi dojazdowe so pól i posesji [m2] Art.7.3
4. Pozostałe grunty w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej stat. działal.pożyt.publicz. przez org.pożyt.publ.)
Art.7.1

F.2 POWIERZCHNIA UŻYTKÓW BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. Mieszkalnych w [m2] Art.7.3
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w [m2]
Art.7.3

Stawka
podatku

Kwota podatku
w zł, gr
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3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
w [m2] Art.7.3
4. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o dział. leczniczej zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń Art.7.3
5. Pozostałe budynki w [m2], (w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej stat. działal.pożyt.publicz. przez org.pożyt.publ.)
art..7.3

F.3 BUDOWLE
1. Budowle Art.7.3
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

F.4 KWOTA PODATKU razem - zwolnienia
Kwota podatku - zwolnienia
Suma kwoty F.1, F.2, F.3

G. OBLICZENIE DEKLAROWANEGO PODATKU
Kwota podatku ogółem według obecnego stanu gruntów
Różnica kwot D.4 - F.4

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
28. Imię
29. Nazwisko

30. Data wypełnienia

31. Podpis (pieczęć) osoby reprezentującej składającego

32. Uwagi

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
33. Uwagi organu podatkowego

34. Uwagi organu podatkowego

35. Data i podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art.. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r.Nr 229, poz. 1954 z późn.zm).
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Rady Gminy Orły
z dnia 29 listopada 2011 r.
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3619
UCHWAŁA Nr XIV/114/11
RADY GMINY ORŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obniżenia podatku rolnego
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), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm) oraz Komunikatu Prezesa
Głównego
Urzędu
Statystycznego
z dnia
25 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011.
(M. P. Nr 95 poz. 969 ). Rada Gminy uchwala
co następuje:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach

§ 1. Obniżyć cenę skupu żyta za 1 kwintal
z kwoty 74,18 zł. do kwoty 55,64 zł. przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego, na terenie
Gminy Orły w 2012r.

Małgorzata Hawro

3620
UCHWAŁA Nr XIV/115/11
RADY GMINY ORŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5, ust 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: (Dz. U. Z 2010 r.
Nr 95,póz. 613) i Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2011. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2012r.(M.P. Nr 95 poz. 961).- Rada Gminy
w Orłach uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala
nieruchomości:

się

stawki

podatku

publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,22 zł. od 1 m2powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,70 zł. od 1 m² powierzchni
użytkowej,

b)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 18,65 zł. od
1m²powierzchni użytkowej,

c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym
–
10,24 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł
od 1 m2powierzchni użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku

od

1. od gruntów:
a)

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

b)

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

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
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2010r /nr XLII/386/10/
nieruchomości.

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.

w sprawie

podatku

od

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

§ 2. Wykonanie uchwały zaleca się Wójtowi
Gminy.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLII/386/2010 Rady
Gminy Orły z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
podatku od nieruchomości, Uchwała nr IV/21/11 Rady
Gminy Orły z dnia 31 stycznia 2011r. W sprawie
zmiany uchwały Rady Gminy Orły z dnia 09 listopada

Małgorzata Hawro

3621
UCHWAŁA Nr XIV/116/11
RADY GMINY ORŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,
z późn.zm.) – Rada Gminy w Orłach uchwala się
co następuje:

a)

-

za wyjątkiem związanych
działalności gospodarczej

g)

budynki pozostałe o których mowa w art. 5
ust 1 pkt 2 lit. e w ustawie z dnia 12 stycznia
1991r
o podatkach
i opłatach
lokalnych
z wyjątkiem związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

h)

budynki i grunty lub ich części zajęte na
potrzeby bezpieczeństwa publicznego.

budynki i grunty lub ich części zajęte na
prowadzenie
działalności
kulturalnej
i bibliotekarskiej z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Orły.

b)

budynki i grunty lub ich części zajęte na
prowadzenie
zadań
zakresu
ochrony
przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,

c)

budynki i grunty lub ich części, w których
wykonywane są zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej,

d)

grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako „dr” nie objęte zwolnieniami
ustawowymi,

z prowadzeniem

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/22/06 z dnia
28 grudnia 2006r, Rady Gminy Orły w sprawie
wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości,
Uchwała Nr IX/114/07 z dnia 6 grudnia 2007r, Rady
Gminy
Orły
w sprawie
zmiany
w uchwale
o zwolnieniach z podatku od nieruchomości, Uchwała
Nr
XXIX/304/09
Rady
Gminy
Orły
z dnia
29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w uchwale o zwolnieniach z podatku od
nieruchomości,
Uchwała
Nr
III/12/10
z dnia
29 grudnia 2010r, Rady Gminy Orły w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

e)

grunty i budynki zajęte na cmentarze nie objęte
zwolnieniami ustawowymi.

f)

budynki mieszkalne w gospodarstwach:

-

rolnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Orłach

-

do 1 ha

Małgorzata Hawro
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3622
UCHWAŁA Nr X/98/11
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
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 /Dz. U. z 2001r Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./ oraz 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. /Rada Gminy w Ostrowie postanawia,
co następuje:
§ 1.
Określa
się
nieruchomości na 2012
wysokości:
od gruntów:

a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków– 0,81 zł. od 1m2powierzchni.
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych– 4,33 zł od
1 ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego– 0,06 zł od 1m2powierzchni,

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych –0,32 zł, od 1 m2powierzchni
użytkowej,

b)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym
–
10,24 zł. od 1m2powierzchni użytkowej,

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych,
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń–4,16 zł
od 1m2powierzchni użytkowej.

e)

pozostałych:

-

letniskowych – 7,36 zł od 1m2powierzchni
użytkowej,

-

innych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego –1,05 zł.

3)

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

stawki
podatku
od
rok w następującej

1)

b)

c)

na

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/91/11 Rady
Gminy w Ostrowie z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie 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 2012.

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
–19,95zł
od
1 m2powierzchni użytkowej,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Pondo

3623
UCHWAŁA Nr X/103/11
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
o nieruchomości
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 /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 / oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
/Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zmian./ Rada Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości / DN-1 /, stanowiący załącznik nr 1
do uchwały.
§ 2.
Określa
się
wzór
informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych /IN-1/,
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr III/22/2002 Rady
Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2002 r.

- 18461 -

Poz. 3623

w sprawie
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości.
§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach
informacyjnych Urzędu Gminy w Ostrowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Pondo

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18462 -

Poz. 3623

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18463 -

Poz. 3623

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3623

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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Poz. 3623

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18466 -

Poz. 3623

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18467 -

Poz. 3624

3624
UCHWAŁA Nr XIV/76/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Zaklików, udostępnionych dla operatorów i przewodników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
Z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) i art 15
ust 2 w związku z art 15 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. Z 2011 r Nr 5 poz.13)

gospodarczej w zakresie przewozu osób, stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
3.
Regulamin
korzystania
z przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem
lub
zarządzającym jest Gmina Zaklików stanowi załącznik
nr 2 do uchwały

Rada Gminy Zaklików uchwala , co następuje.
§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego
transportu
zbiorowego
oraz
przedsiębiorcom
uprawnionym
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość
korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaklików
na warunkach i zasadach określonych w regulaminie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zaklików
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego
PRZEWODNICZĄCA RADY

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Zaklików, udostępnionych do prowadzenia działalności

Ewa Czajka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy Zaklików
z dnia 21 października 2011 r.
Wykaz przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zaklików udostępnionych
operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przewozu osób
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lokalizacja
Zdziechowice Pierwsze
Zdziechowice Pierwsze
Zdziechowice Drugie
Zdziechowice Drugie
Zaklików ul. Lubelska
Zaklików ul. Widok
Lipa ul. Sandomierska
Lipa ul. Sandomierska
Lipa ul. Janowska (kościół)
Lipa ul. Janowska
(skrzyżowanie z drogą
gminna)
Zaklików-Łysaków
Łysaków- szkoła
Łysaków- Majdan
Gielnia
Łążek Zaklikowski
Stare Baraki
Antoniówka
Goliszowiec
Irena

Rodzaj przystanka
Wiata murowana
Wiata murowana
Wiata blaszana
Wiata murowana
Wiata blaszana
Budynek przystanku
Wiata
Słupek
Słupek
Słupek

Kierunek
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga wojewódzka nr 855
Droga powiatowa nr 1007
Droga powiatowa nr 1007

Wiata
Wiata
Wiata
Wiata
Wiata
Wiata
Wiata
Wiata
Wiata

Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga
Droga

murowana
murowana
murowana
murowana
murowana

blaszana

Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
Stalowa Wola -Olbięcin
R Lipa-Gielnia.
R Lipa-Gielnia.

wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce
wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce
wojewódzka nr 857 Zaklików-Modliborzyce
powiatowa nr 1007 R Lipa-Gielnia.
powiatowa 1004R Zaklików-Borów
powiatowa Zdziechowice- Stare Baraki
gminna- Antoniówka-Karkówka
powiatowa nr 1008R-Goliszowiec- Rzeczyca
powiatowa 1004R Zaklików - Borów

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18468 -

Poz. 3625
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2011
Rady Gminy Zaklików
z dnia 21 października 2011 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Zaklików
1. Z przystanków komunikacyjnych mogą
korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami
publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy
uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie
przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami

2)

2. Warunkiem korzystania z przystanków
komunikacyjnych
,
których
właścicielem
lub
zarządzającym jest Gmina Zaklików jest posiadanie
ważnej umowy na korzystanie z z tych obiektów.

6. Stawka opłaty ustalona jest przez Rade
Gminy Zaklików

5. Korzystanie z przystanków jest odpłatne.

7. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia
Wójta
Gminy
Zaklików
z 1 miesięcznym
wyprzedzeniem
o planowanych
zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte
w dokumentach
załączonych
do
wniosku
lub
zaprzestaniu działalności przewozowej.

3. Udostępnianie przewoźnikom przystanków
komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do
którego należy dołączyć:
1)

proponowany rozkład jazdy uwzględniający
przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz
schemat
połączeń
komunikacyjnych
z zaznaczoną
linią
komunikacyjną
i przystankami komunikacyjnymi.

8. Przewoźnicy korzystający z przystanków
komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich
swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia
pasażerom wsiadania i wysiadania.

4. Wójt Gminy jest uprawniony i zobowiązany

9. Zabrania się na terenie przystanków
komunikacyjnych
bez
zgody
Wójta
Gminy
rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia
innej działalności niż przewóz osób.

do :
1)

zawierania
i rozwiązywania
umowy
na
korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
zwanej dalej umową.

przyjmowania
i rozpatrywania
w kolejności
zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia
warunków
korzystania
z przystanków
komunikacyjnych

3625
UCHWAŁA Nr XV/84/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej
do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.)
RADA GMINY ZAKLIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną zgodnie z treścią
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz.969)
przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku

rolnego na terenie gminy Zaklików z kwoty 74,18 zł
za 1 dt do kwoty 33,00 zł za 1 dt .
§ 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 w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Czajka

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
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UCHWAŁA Nr XV/85/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 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.), art. 5
ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613
z późn.zm.)

działalności gospodarczej – 10,40 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
c)

zajętych
na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,49 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,

RADA GMINY ZAKLIKÓW uchwala co następuje:

d)

związanych
z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu
przepisów
o działalności
leczniczej,
zajętych
przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 3,35 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)

§ 1. Określa się wysokości stawek podatku od
nieruchomości:
1. od gruntów:
a)

związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej,
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania
w ewidencji
gruntów
i budynków – 0,50 zł od 1 m² powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 1,67 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,19 zł od
1 ha powierzchni,

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.

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,08zł od 1 m² powierzchni,

§ 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 w 2012 roku.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Czajka

3627
UCHWAŁA Nr XV/86/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12.stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn.zm.)
RADA GMINY ZAKLIKÓW uchwala co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18470 -

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

Poz. 3628

5. budowle i sieci służące do odprowadzania
ścieków komunalnych,

1. nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury,
sztuki i sportu,

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1
nie obejmują
budynków
i gruntów
związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

3. grunty budynki budowle zajęte na potrzeby
dostarczenia wody, oraz składowania odpadów
komunalnych,

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

4. linie przesyłowe i rozdzielcze wody, rurociągi
i przewody sieci rozdzielczej wody wytwarzanej dla
celów bytowych,

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Czajka

3628
UCHWAŁA Nr XV/87/2011
RADY GMINY ZAKLIKÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2012 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.) w związku
z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr95, poz. 613 z późn. zm. )

w zależności
pojazdu:

od

dopuszczalnej

masy

całkowitej

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –
440 zł

b)

powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie – 570 zł

RADA GMINY ZAKLIKÓW uchwala co następuje:

c)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 690 zł

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

d)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 820 zł

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

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:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Stawka Podatku

Nie mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

13
14
15

470
500
570
630

500
570
630
1400

17
19
21
23
25

470
500
580
750
1130

500
570
750
1130
1700

Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23

Mniej niż

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199
25
Cztery osie i więcej
12
25
25
27
27
29
29
31
31

- 18471 -
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1200

1700

1200
1800
1800
1800
1800

1800
2600
2600
2600
2600

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

od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 570 zł

b)

powyżej 7 ton do 9 ton włącznie – 820 zł

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 950 zł

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

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

Stawki podatku

Nie mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

350
420
650
1700

420
630
1000
2100

40

1350
1850

1850
2700

Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie
12
40

Mniej niż

5. od przyczepy lub naczepy (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 10 ton włącznie – 270 zł,

b)

powyżej 10 ton i poniżej 12 ton – 350 zł

6. od przyczepy lub naczepy (z wyjątkiem
związanych
wyłącznie
z działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia:

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

Stawki podatku

Nie mniej niż

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

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

260
330
450

330
480
700

28
33
38

330
700
1000
1300

480
950
1400
1800

38

800
1100

1100
1400

Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
12
38

Mniej niż
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7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a)

mniejszej niż 15 miejsc – 750 zł

b)

równej lub wyższej niż 15 miejsc i mniejszej niż
30 miejsc – 1100 zł

c)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1420 zł

Poz. 3629
§ 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 w 2012 roku.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Czajka
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UCHWAŁA Nr XXVI/6107/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy
Jeżowe z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków
transportowych w 2012 roku
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w wyniku
przeprowadzonego
postępowania nadzorczego odnośnie uchwały Rady
Gminy Jeżowe Nr XIII/84/11 z dnia 14 listopada
2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków
transportowych w 2012 roku - działając na podstawie
art. 11 ust.1 pkt 5, ust. 3 i 18a ust. 3 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577
z późn. zm.) oraz art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia
8 marca
1990
roku
o samorządzie
gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
stwierdza nieważność uchwały w części dotyczącej
§ 1 pkt 1.

(Dz. U z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do
wyłącznej
właściwości
rady
gminy
należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
lokalnych w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
W art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ustawa określa rodzaje
środków transportu jakie zwolnione są od podatku.
Zgodnie z art.12 pkt 4 Rada gminy może
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust.1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących
pojazdów, o których mowa w art..8 pkt 2,4 i 6.tj.

UZASADNIENIE
W dniu 221 listopada 2011 roku do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała
Rady Gminy Jeżowe Nr XIII/84/11 z dnia 14 listopada
2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków
transportowych w 2012 roku .
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Rzeszowie wszczęło postępowanie nadzorcze,
stwierdzając, co następuje:
Rada
Gminy
Jeżowe
w
§
1
pkt
1 przedmiotowej uchwały zwolniła z podatku od
środków transportowych nieobjęte zwolnieniami
ustawowymi samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 16.
Kolegium Regionalnej
zważyło, co następuje:

Izby

Obrachunkowej

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

-

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

-

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.

Określenie
przez
Radę
Gminy
Jeżowe
w podjętej uchwale, że zwalnia się z podatku od
środków transportowych „samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 16” zawiera zwolnienie, które zgodnie z cyt.
wyżej przepisem nie może być udzielane przez radę
gminy.
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Z powyższych względów Kolegium Regionalnej
izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło więc
jak w sentencji.

Poz. 3630

w Rzeszowie,
doręczenia.

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo
wniesienia
skargi
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej

w terminie

30

dni

od

daty

jej

PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik
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UCHWAŁA Nr XXVI/6114/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miejskiej
w Brzostku z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek
od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XIV/89/11 Rady
Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie
wzoru
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie
podatku od nieruchomości – działając na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt. 5 i art. 18a ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577
ze zm.) art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), stwierdza nieważność paragrafu
1 przedmiotowej uchwały oraz załącznika Nr 1
z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 9
pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.
613 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych
obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U.
Nr 232, poz. 1378), poprzez ustalenie terminu
składania dekla-racji do dnia 15 stycznia roku
podatkowego.
UZASADNIENIE
Uchwała
Nr
XIV/89/11
Rady
Miejskiej
w Brzostku z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w dniu 21 listopada 2011 r. Kolegium
Izby w dniu 29 listopada 2011 r. uchwałą
Nr XXV/5707/2011
wszczęło
wobec
uchwały
postępowanie nadzorcze.
Uchwała
Nr
XIV/89/11
Rady
Miejskiej
w Brzostku z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
została podjęta w oparciu o przepisy art. 18
ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz

art. 6 ust.
lokalnych.

13

ustawy

o podatkach

i opłatach

W paragrafie 1 przedmiotowej uchwały Rada
Miejska w Brzostku określiła wzór dekla-racji na
podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący
załącznik Nr 1, a nadto w paragrafie 2 określiła wzór
informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
stanowiący załącznik Nr 2 do badanej uchwały.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od
roku podatkowego 2012.
Kolegium Izby stwierdziło co następuje.
Formularz
deklaracji
na
podatek
od
nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do
badanej uchwały, jest przeznaczony dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek
niemających
osobowości
prawnej
będących
właścicielami
nieruchomości
lub
obiektów
budowlanych,
posiadaczami
samoistnymi
nieruchomości
lub
obiektów
budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność
Skarbu
Państwa
lub
jednostki
samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
termin składania deklaracji określono do dnia
15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego
luz zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość
podatku.
16

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
września 2011 r. o redukcji niektórych
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obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U.
Nr 232, poz. 1378) art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
otrzymuje brzmienie: „Osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki niemające osobowości
prawnej,
jednostki
organizacyjne
Agencji
Nieruchomości
Rolnych,
a także
jednostki
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie
do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu
właściwemu ze względu na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek
od nieruchomości na dany rok podatkowy,
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających powstanie tego obowiązku.”.
W myśl art. 29 ustawy o redukcji
obowiązków obywateli i przedsiębiorców,
zmiana przepisów ustawy o podatkach
lokalnych wchodzi w życie z dniem

Poz. 3631

2012 roku. Określenie w załączniku Nr 1 do uchwały
Nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia
15 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, terminu
składania deklaracji na podatek od nieruchomości na
dzień 15 stycznia roku podatkowego stanowi istotne
naruszenie przywołanego powyżej przepisu prawa
i stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności
postanowień § 1 uchwały oraz załącznika Nr 1.
Na
powyższą
uchwałę
Kolegium
Izby
przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
za pośrednictwem Kolegium Izby, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

niektórych
powyższa
i opłatach
1 stycznia

PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik
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UCHWAŁA Nr XXVI/6127/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/68/2011 Rady Miejskiej
w Radomyślu Wielkim z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej
na terenie gminy Radomyśl Wielki na 2012 rok
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w wyniku
przeprowadzonego
postępowania nadzorczego odnośnie uchwały Rady
Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr XII/68/2011 z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na
terenie gminy Radomyśl Wielki na 2012 rok - działając
na podstawie art. 11 ust.1 pkt 5, ust. 3 i 18a
ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591ze zm.) stwierdza nieważność § 8 w części
dot. zobowiązania inkasenta do „rozliczenia się
z pobranych
kwitów
opłaty
targowej”
oraz
§ 9 przedmiotowej uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 28 listopada 2011 roku do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim Nr XII/68/2011
z dnia 25 listo-pada 2011 roku w sprawie opłaty
targowej na terenie gminy Radomyśl Wielki na
2012 rok.
Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej

w Rzeszowie wszczęło postępowanie
stwierdzając, co następuje:

nadzorcze,

Rada
Miejska
w Radomyślu
Wielkim
w § 8 badanej uchwały postanowiła, że inkasent
zobowiązany jest do „rozliczenia się z pobranych
kwitów opłaty targowej”. W § 9 natomiast zawarła
postanowienie,
że
„Wynagrodzenie
inkasenta
wypłacane będzie do 7 dni od rozliczenia pobranych
kwitów opłaty targowej.
Kolegium Regionalnej
zważyło, co następuje:

Izby

Obrachunkowej

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do
wyłącznej
właściwości
rady
gminy
należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
lokalnych w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska
określiła zasady ustalania i poboru opłaty targowej,
zarządziła pobór w drodze inkasa, wyznaczyła
inkasentów i określiła wysokość wynagrodzenia za
inkaso.
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Powołany wyżej przepis nie zezwala na
powiązanie uregulowań dotyczących obowiązków
inkasentów związanych z odprowadzaniem opłaty
targowej na konto Urzędu Gminy lub do kasy Urzędu
z postanowieniami
dotyczącymi
rozliczenia
z pobranych kwitów opłaty targowej.

Poz. 3632

Rada Miejska postanowieniami zawartymi
w uchwale naruszyła przepis art. 19 ust.2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Z powyższych względów Kolegium Regionalnej
izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło więc
jak w sentencji.

Brak
również
podstaw
prawnych
do
regulowania, że wynagrodzenie inkasenta wypłacane
będzie do 7 dni od rozliczenia pobranych kwitów
opłaty targowej wykracza poza zakres delegacji
wynikający z art.19 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo
wniesienia
skargi
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej
doręczenia.

Rada Miejska nie ma umocowania prawnego do
powyższej
regulacji.
Regulacja
zawarta
w przedmiotowej
uchwale
dotycząca
ustalenia
inkasentów oraz wynagrodzenie za czynności
związane z poborem opłaty targowej są wystarczające
do wypłaty należnego wynagrodzenia za inkaso tej
opłaty.

PREZES
dr Zbigniew K. Wójcik
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UCHWAŁA Nr II/64/2011
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA
SAMOCHODOWA"
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej
na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych
Na podstawie Na podstawie art.8 ust.1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z późn.zm.) w związku z art.18 ust.2
pkt. 15 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz § 16
ust 3, pkt 5 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku
Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe
osób środkami transportu zbiorowego na obszarze
Związku
Gmin
Podkarpacka
Komunikacja
Samochodowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Ustala się uprawnienia do przejazdów
ulgowych środkami transportu zbiorowego na
obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały.
§ 3. Określa się przepisy taryfowe dotyczące
przewozu osób środkami transportu zbiorowego na
obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
uchwały.

§ 4. 1. Związek Gmin „PKS” może udzielić
refundacji
utraconych
przez
przewoźników
wykonujących lokalny transport zbiorowy na terenie
Związku Gmin wpływów z tytułu stosowania ulg
w przewozach wskazanych w § 2 niniejszej uchwały,
zwanej dalej refundacją.
2. Kwotę refundacji o której mowa w ust 1.
stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży
biletów objętych ulgami obliczoną według cen
nieuwzględniających ulg, a wartością sprzedaży tych
biletów po cenach uwzględniających te ulgi.
3. Refundację może uzyskać przewoźnik, który
spełnia warunki:
1)

posiada
zezwolenie
na
wykonywanie
przewozów regularnych osób wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym i

2)

zawarł umowę ze Związkiem Gmin określającą
zasady
rozliczania
i przekazywania
przewoźnikowi refundacji lub

3)

wykonuje regularne przewozy osób na terenie
Związku Gmin jako podmiot wewnętrzny
Związku
Gmin
w rozumieniu
przepisów
Rozporządzenia
(WE)
1370
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie transportu pasażerskiego.
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Poz. 3632

4. Zasad finansowania określonych w ust 1-3
nie stosuje się do przejazdów dzieci do lat 4.

zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich
obsługujących tereny gmin związkowych.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Zarządowi Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 02 stycznia
2012 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14-tu dni
od ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/60/2011
Zgromadzenia Związku z dnia 27 lipca 2011 r.
i Uchwała Nr II/61/2011 Zgromadzenia Związku z dnia
25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad
odpłatności za przejazdy środkami komunikacji

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin „PKS”
Wiesław Dronka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/64/2011
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 16 grudnia 2011 r.
CENY BILETÓW I INNE OPŁATY
Za korzystanie z usług przewozowych osób środkami transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
Cena biletu[zł]
Ulgowy
normalny
samorządowy
3,60
2,50
1,80
4,30
3,10
2,15
2,60
1,90
1,30
4,90
3,60
2,45
106,00
81,00
125,00
95,00
74,00
54,00
162,00
119,00
151,00
104,00
10,00
12,00
1,00
1,50
-

Rodzaj biletu
Bilet jednoprzejazdowy strefa I
Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% I strefa
Bilet jednoprzejazdowy strefa II
Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% II strefa
Bilet jednoprzejazdowy na teren gminy
Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% na terenie gminy
Bilet jednoprzejazdowy międzystrefowy (powyżej 3 stref)
Bilet jednoprzejazdowy z ulgą 50% międzystrefowy
Bilet miesięczny strefa I
Bilet miesięczny strefa II
Bilet miesięczny na teren gminy
Bilet miesięczny międzystrefowy (powyżej 3 stref)
Bilet miesięczny sieciowy imienny
Bilet socjalny –okresowy (ważny maksymalnie 360 dni)
Bilet socjalny – miesięczny
Bilet socjalny - jednoprzejazdowy
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt

II. Przepisy szczególne dotyczące nabywania
biletów.

fiskalnym. W przypadku utraty biletu należy zgłosić się
do kierownika kas w Wydziale Obsługi Podróżnych:

1. Cena biletu wieloprzejazdowego jest równa
wielokrotności biletu jednoprzejazdowego, z możliwym
rabatem udzielanym przez przewoźnika.

-

w miejsce utraconego paragonu na podstawie
EM – Karty wydawane jest zaświadczenie
potwierdzające zakup biletu

2. Cena biletu okresowego nabywanego na
czas dłuższy niż 1 miesiąc jest równa wielokrotności
ceny biletu podstawowego miesięcznego, z możliwym
rabatem udzielanym przez przewoźnika.

-

w miejsce utraconej EM – Karty na podstawie
paragonu wydawana jest nowa EM – Karta (na
zasadach określonych w punkcie 4), na której
dokonuje się ponownego zapisu biletu.

3.
Pierwsza
EM
Karta
do
elektronicznego wydawana jest bezpłatnie.

-

przy utracie obu części biletu elektronicznego
wydaje się zaświadczenie potwierdzające zakup
biletu oraz nową EM – Kartę (na zasadach
określonych w punkcie 4), na której dokonuje
się ponownego zapisu biletu.

biletu

4. W przypadku uszkodzenia EM – Karty z winy
pasażera lub jej utraty za wydanie nowej EM – Karty
pobiera się opłatę w wysokości 12,20 zł.
5. Na bilet elektroniczny składa się EM – Karta
z zapisanymi danymi biletu wraz z paragonem

6. Utrata paragonu fiskalnego skutkuje brakiem
możliwości dokonania zmian zapisanego biletu oraz
dokonania jego zwrotu.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr II/64/2011
z dnia 16 grudnia 2011 roku

III.OPŁATA DODATKOWA
Lp.
1.

POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ
przejazd pasażera bez odpowiedniego dokumentu przewozu

2.

przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

3.

naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt

4.

spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego
bez uzasadnionej przyczyny

OPŁATA DODATKOWA
130,00 zł
(50 - krotność ceny najtańszego
biletu jednoprzejazdowego
normalnego)
104,00 zł
(40 - krotność ceny najtańszego
biletu jednoprzejazdowego
normalnego)
52,00 zł
(20 - krotność ceny najtańszego
biletu jednoprzejazdowego
normalnego)
390,00 zł
(150 - krotność ceny najtańszego
biletu jednoprzejazdowego
normalnego)

1. Wysokość opłat dodatkowych ustalonych
w Lp. 1-3 obniża się o 30% w przypadku uiszczenia
opłaty dodatkowej u kontrolującego lub najdalej
w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do
zapłaty.

okazanego w czasie kontroli (nie
w terminie 7 dni od dnia przewozu):

później

niż

1)

ważnego
imiennego
biletu
zakupionego przed kontrolą,

okresowego

2. Zwrot pobranej należności za przewóz
i opłaty dodatkowej lub umorzenie wezwania do
zapłaty może nastąpić w przypadku przedłożenia nie

2)

ważnego
dokumentu
poświadczającego
uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego
przejazdu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej
wynoszącej9,60zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/64/2011
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Uprawnienia do przejazdów ulgowych środkami transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa
I. Ustala się uprawnienia do ulgi 50% w opłacie za przejazd na podstawie biletu jednoprzejazdowego

Lp.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych

Podstawa uprawnienia /dokument poświadczający
uprawnienie/

1.

Osoby, które ukończyły 70 lat życia

Dokument potwierdzający wiek i tożsamość pasażera

2.

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
określającym znaczny stopień
niepełnosprawności lub całkowitą
niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub
niezdolność do samodzielnej egzystencji

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
wystawiona przez uprawniony organ
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności
do pracy
i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenie wydane przez ZUS
z określeniem całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość pasażera
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3.

Niewidomi wraz z przewodnikiem
towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych

4.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

na podstawie zweryfikowanej
listy przez Zarząd Miejski PCK

II. Ustala się
jednoprzejazdowych
Lp.

uprawnienia

do

przejazdów

3.
4.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych
samorządowych
Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu
rozpoczęcia obowiązku szkolnego
Uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych
i policealnych do 24 roku życia
Studenci; do ukończenia 26 roku życia
Uczestnicy studiów doktoranckich

5.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

6.

Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
określającym umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub całkowitą
niezdolność do pracy – dawna II grupa
inwalidzka

7.

Emeryci

8.

Osoby pobierające rentę socjalną

9.

Osoby pobierające rentę rodzinną po
zmarłym współmałżonku, które wcześniej
pobierały emeryturę

1.
2.

ulgowych

na

podstawie

biletów

samorządowych

–

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający
uprawnienia
Oświadczenie opiekuna
Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru
określonego przez MENiS
Ważna legitymacja studencka
Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru
określonego w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych
przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r. Nr 1,
poz.3 z późn. zm.)
Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych
z wpisem „inwalida słuchu”
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności
- lub legitymacja rencisty z określeniem
całkowitej niezdolności do pracy lub II grupy inwalidzkiej
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy
wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość pasażera
Legitymacja emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym
tożsamość pasażera lub prawomocna decyzja o przyznaniu
świadczeń emerytalnych.
orzeczenie ZUS-u o przyznaniu renty wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
Orzeczenie ZUS-u o przyznaniu renty wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość pasażera

III. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie biletów samorządowych – miesięcznych
trasowanych i sieciowych
Lp.

3.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych
samorządowych
Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu
rozpoczęcia obowiązku szkolnego
Studenci;
do ukończenia 26 roku życia
Uczestnicy studiów doktoranckich

4.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

1.
2.

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający
uprawnienia
Oświadczenie opiekuna
Ważna legitymacja studencka
Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru
określonego w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych
przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007r. Nr 1,
poz.3 z późn. zm.)
Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych
z wpisem „inwalida słuchu”
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IV. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie samorządowych biletów ulgowych
socjalnych – okresowych
Lp.
1.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych
samorządowych
Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
określającym znaczny stopień
niepełnosprawności lub całkowitą
niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) lub
niezdolność do samodzielnej egzystencji

2.

Niewidomi wraz z przewodnikiem
towarzyszącym im w pojeździe

3.

Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych lub przedszkolach oraz
uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych uczęszczający do szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponad
gimnazjalnych i policealnych wraz
z opiekunem, który podróżuje:
- z uprawnionym, po uprawnionego lub po
odwiezieniu uprawnionego
- wyłącznie na trasie od miejsca
zamieszkania
do placówki oświatowej i z powrotem, oraz
do ośrodków rehabilitacyjnowychowawczych, domów pomocy
społecznych ośrodków wsparcia, zakładów
opieki zdrowotnej, poradni Psychologicznopedagogicznej w tym poradni
specjalistycznej (tak pokrótce mówi ustawa)

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający
uprawnienia
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
wystawiona przez uprawniony organ
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera
- lub orzeczenie wydane przez ZUS
z określeniem całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji wraz z dokumentem
potwierdzającym tożsamość pasażera
Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ
z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
- lub legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych
Dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru
określonego przez MENiS
a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę
oświatową określające trasę przejazdu

V. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych na podstawie samorządowych biletów ulgowych
socjalnych – jednoprzejazdowych i miesięcznych.
Lp.
1.
2.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych
samorządowych
Osoby, które ukończyły 70 lat życia
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający
uprawnienia
Dokument potwierdzający wiek i tożsamość pasażera
na podstawie listy zweryfikowanej
przez Zarząd Okręgowy PCK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/64/2011
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 16 grudnia 2011 r.
PRZEPISY TARYFOWE
dotyczące przewozu osób środkami transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Do przejazdów środkami komunikacji
zbiorowej organizowanej przez Związek Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” pod

nazwą Międzygminna Komunikacja Samochodowa –
w skrócie MKS, uprawniają bilety oraz karty
elektroniczne
wystawiane
przez
przewoźników
wykonujących przewozy osób na podstawie umowy
ze Związkiem Gmin.
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2. Zawarcie umowy przewozu następuje
poprzez zajęcie przez pasażera miejsca stojącego lub
siedzącego w pojeździe. Z chwilą zawarcia umowy
pasażer jest zobowiązany do:
1)

2)

Zakupu
biletu
jednoprzejazdowego
lub
zarejestrowania (w systemie elektronicznym
pojazdu) przejazdu na podstawie biletu
wieloprzejazdowego lub biletu okresowego uprawniającego do przejazdu w określonej
strefie biletowej,
ważnego
dokumentu
poświadczającego
uprawnienie do przejazdu ulgowego lub
bezpłatnego w razie korzystania z takiego
uprawnienia.

§ 2. 1. Pasażerowie korzystający z usług
przewozowych
świadczonych
w ramach
Międzygminnej Komunikacji Samochodowej mogą
nabywać bilety:
1)

normalne - za pełną odpłatnością,

2)

ulgowe:

a)

samorządowe - uprawniające do przejazdów
ulgowych na podstawie ustaleń określonych
w Załączniku Nr 2 do uchwały,

b)

ustawowe - uprawniające do
ulgowych
na
podstawie
ustawowych,

• 30 – to przejazdowy - okres ważności –
84 dni od daty zakupu.
3)

miesięczny
imienny
(normalny
i ulgowy;
samorządowy i ustawowy) – uprawniający do
wielokrotnego
przejazdu
na
określonych
strefach komunikacyjnych w okresie miesiąca
Kalendarzowego we wszystkie dni tygodnia.

4)

bilet sieciowy imienny ( normalny i ulgowy
samorządowy) - ważny w okresie miesiąca
kalendarzowego; uprawniający do przejazdów
we wszystkie dni tygodnia

na wszystkich trasach komunikacyjnych sieci
MKS, bez ograniczeń strefowych,
na
wszystkich
trasach
i liniach
komunikacyjnych MKS i innych przewoźników lub
organizatorów usług transportu zbiorowego, z którymi
Związek Gmin „PKS” zawrze stosowne porozumienia
taryfowe.
5)

okresowy imienny normalny - ważny w okresie
od
5–
do
60
dni
kalendarzowych,
uprawniający do przejazdów w określonych
strefach komunikacyjnych we wszystkie dni
tygodnia.

6)

bilet socjalny okresowy – bilet ulgowy
wystawiany dla uprawnionych wymienionych
w załączniku nr 2 pkt. IV; bilet imienny
z okresem ważności maksymalnie na360 dni
liczonych od dnia zakupu, uprawniający do
nieograniczonej
liczby
przejazdów
na
wszystkich
liniach
autobusowych
sieci
komunikacyjnej MKS.W przypadku czasowego
orzeczenia
o niepełnosprawności,
zgodnie
z okresem orzeczenia nie dłużej niż 360 dni.

7)

Bilet socjalny jednoprzejazdowy – bilet ulgowy
dla uprawnionych wymienionych w załączniku
Nr 2 pkt. V, nabywany w pojeździe –
uprawniający do jednokrotnego przejazdu –

-

w podmiejskiej strefie biletowej bez wjazdu do
strefy miejskiej;

-

w dwóch strefach
i podmiejskiej

8)

bilet socjalny miesięczny imienny – bilet ulgowy
wystawiany dla uprawnionych wymienionych
w załączniku Nr 2 pkt. V uprawniający do
wielokrotnego
przejazdu
na
określonych
strefach komunikacyjnych w okresie miesiąca
Kalendarzowego we wszystkie dni tygodnia.

przejazdów
przepisów

2. Rodzaje stosowanych biletów:
1)

bilety jednoprzejazdowe:

Jednoprzejazdowy nabywany w pojeździe –
uprawniający do jednokrotnego przejazdu –
-

w podmiejskiej strefie biletowej bez wjazdu do
strefy miejskiej;

-

w dwóch strefach
i podmiejskiej.

2)

biletowych

Poz. 3632

miejskiej

wieloprzejazdowy
(normalny
i ulgowy:
samorządowy) uprawniający do wielokrotnego
przejazdu w okresie czasu określonym odrębnie
dla poszczególnych nominałów biletu:

• 5 - przejazdowy - okres ważności – 21 dni
od daty zakupu,
• 10- przejazdowy - okres ważności – 28 dni
od daty zakupu,
• 15 – przejazdowy - okres ważności – 42 dni
od daty zakupu,
• 20 – przejazdowy - okres ważności – 56 dni
od daty zakupu,

miejskiej

3. Opłata za przejazd autobusem komunikacji
międzygminnej zależna jest od odległości przejazdu
i zróżnicowana
według
stref
komunikacyjnych,
określanych następująco:
1)

• 25 – przejazdowy - okres ważności – 70 dni
od daty zakupu,

biletowych

strefa miejska – obejmuje obszar w granicach
administracyjnych miasta Rzeszowa,
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strefa I podmiejska – obejmuje obszar gminy,
z odległością przejazdu do głównego węzła
komunikacyjnego
w Rzeszowie
(Dworzec
autobusowy) - do 10 km.

można dokonać wyłącznie przed upływem terminu
ważności biletu.

strefa II podmiejska – obejmuje obszar gminy,
z odległością przejazdu do głównego węzła
komunikacyjnego w Rzeszowie powyżej 10 km.

§ 5. 1. Sprzedaż biletów przez kierujących
pojazdami
komunikacji
podmiejskiej
stanowi
uzupełniającą formę dystrybucji biletów i może
odbywać się w pojazdach nie wyposażonych
w automat do sprzedaży biletów wyłącznie podczas
postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę.

Granice stref wyznacza się z uwzględnieniem
lokalnych warunków komunikacyjnych.
Granice stref w terenie oznaczone są na
przystankach.
§ 3. 1. Pasażer rozpoczynający podróż bez
ważnego biletu bezpośrednio po wejściu do pojazdu
obowiązany jest nabyć bilet w pojeździe i zachować
go na czas podróży. Bilet elektroniczny należy
skasować (zarejestrować w systemie elektronicznym
pojazdu) rozpoczynając przejazd.
2. Pasażer, który zajmie miejsce w pojeździe
bez ważnego biletu ma obowiązek niezwłocznie
zgłosić prowadzącemu pojazd zamiar zakupu biletu.
Szczegółowe
zasady
sprzedaży
biletów
u prowadzących pojazdy określone zostały w poniżej.
3. Pod użytym w ust. 1 i 2 pojęciem
„niezwłocznie” rozumie się wykonanie tej czynności
jako pierwszej po wejściu do pojazdu.

SPRZEDAŻ BILETÓW W POJEŹDZIE

2. U prowadzących pojazdy można nabywać
wyłącznie bilety jednoprzejazdowe a na przestankach
krańcowych
(pętlach
autobusowych)
również
przedłużenie
ważności
(doładowanie)
biletów
elektronicznych.
3. Bilet nabywany u prowadzącego pojazd jest
w cenie nominalnej. Od sprzedaży biletu nie jest
pobierana opłata manipulacyjna.
KONTROLA BILETÓW, OPŁATA DODATKOWA
§ 6. 1. Przewoźnik upoważniony jest do
dokonywania kontroli prawidłowości korzystania
z usług przewozowych i opłacenia przejazdu.
2. Kontroli biletowej mają prawo dokonywać
wyłącznie osoby legitymujące się dokumentem
uprawniającym do jej przeprowadzania, którego wzór
ustala przewoźnik.

4. Pasażerowi nie wolno odstępować nabytego
w pojeździe biletu jednorazowego innej osobie.
5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu,
pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje
prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego
samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub
innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem
zastępczym.

3. Osoba kontrolująca:
1)

jest obowiązana do kulturalnego zachowania
się i okazywania w sposób czytelny dla
pasażerów identyfikatora uprawniającego do
przeprowadzania kontroli biletów,

2)

jest uprawniona do nakładania i pobierania za
pokwitowaniem
należności
przewozowych
wraz
z opłatą
dodatkową
w wysokości
przewidzianej w cenniku,

3)

ma
prawo
żądać
okazania
dokumentu
umożliwiającego
stwierdzenie
tożsamości
pasażera
w celu
dochodzenia
roszczenia
w razie nieuregulowania opłaty gotówką,

4)

przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe
i przy wyjściu z pojazdu. Dokończenie kontroli
rozpoczętej w pojeździe może odbywać się
również na przystanku.

BILETY OKRESOWE
§ 4. 1. Bilet miesięczny i sieciowy oraz
okresowy imienny (normalny i ulgowy) udostępniany
jest w formie karty elektronicznej, na której dokonany
zostaje elektroniczny zapis potwierdzający rodzaj
i okres ważności biletu. Bilet należy skasować
(zarejestrować w systemie elektronicznym pojazdu)
każdorazowo po wejściu do pojazdu.
2.
Pasażerowie
korzystający
z biletu
miesięcznego lub okresowego na określoną strefę
komunikacyjną są uprawnieni do przejazdów w tej
strefie
pojazdami
każdej
linii
autobusowej
przebiegającej w oznaczonych strefach.
3.
Bilety
okresowe
można
nabywać
z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży
ważności biletu.

§ 7.
1.
Podczas
kontroli
biletów,
przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione,
pasażer obowiązany jest okazać bilet uprawniający go
do przejazdu, a na wezwanie przedstawić dokument
poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego
lub ulgowego.

4. Pasażer ma prawo dokonać zwrotu biletu
miesięcznego
i okresowego
z potrąceniem
wykorzystanych dni oraz 10% wartości biletu od
niewykorzystanych dni ważności biletu. Zwrotu

2. Osoby uprawnione do nabycia biletów
okresowych ulgowych potwierdzenie uprawnienia
uzyskują przy zakupie biletu. Uprawnienie to nie
podlega kontroli w pojeździe.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego Nr 199

- 18482 -

3. W razie stwierdzenia braku biletu
uprawniającego do przejazdu bądź dokumentu
poświadczającego
uprawnienie
do
przejazdu
bezpłatnego lub ulgowego, pasażer jest obowiązany
do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz
opłaty dodatkowej gotówką osobie kontrolującej bilety
albo do przyjęcia wezwania do zapłaty i uiszczenia

Poz. 3633 i 3634

kwoty określonej
określony.

w wezwaniu

w sposób

w nim

4. Nałożona opłata dodatkowa może zostać
obniżona w sposób i na zasadach określonych przez
przewoźnika.

3633
ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2011
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KOLBUSZOWEJ
z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Niwiska
w powiecie kolbuszowskim
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 pkt 3 lit. b
pkt 4 pkt 8 pkt 10 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.
z 2008r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) – po
stwierdzeniu wystąpienia wścieklizny u lisa na terenie
miejscowości Trześń

§ 3. Na obszarze zagrożonym wścieklizną
zwierząt, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

zarządzam, co następuje:
§ 1. Uznaje się miejscowości: Trześń, Niwiska,
Zapole, Hucisko, Hucina, Leszcze w gminie Niwiska za
obszar zagrożony wścieklizna zwierząt i oznacza się je
tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar
zagrożony wścieklizną zwierząt”

umieszczenie tablic z napisem ostrzegawczym,
o którym mowa w § 1;

2)

trzymanie
psów
w zamknięciu;

3)

odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na
zasadach określonych przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Kolbuszowej.

na

uwięzi,

organizowania
łownych;

polowań

i odłowów

zwierząt

2)

przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii
w Kolbuszowej.

§ 4. Wykonanie nakazów wymienionych
w § 2 pkt 1 powierza się Wójtowi Gminy Niwiska,
a wykonania
nakazów
wymienionych
w§
2
pkt 3 powierza się Zarządom Kół Łowieckich: „Łoś
Mielec”, „Borek Kolbuszowa’’, ,,Ponowa Brzyście’’,
,,Cietrzew Rzeszów’’, ,,Knieja Mielec’’, ,,Sęp Mielec
‘’, ,,Darz Bór Świerczów‘’, ,,Podgorzałka Rzeszów ‘’.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wścieklizną
zwierząt, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1)

1)

§ 5.
Rozporządzenie
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

a kotów

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
podania
do
wiadomości
publicznej
w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Józef Futyma

3634
ZARZĄDZENIE Nr 1/11
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Przełom Hołubli”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Przełom
Hołubli" zwany dalej „rezerwatem” obejmuje obszar
lasu oraz potoku o powierzchni 46,42 ha, położony
w gminach Krasiczyn i Przemyśl.
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§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze
względów
naukowych,
edukacyjnych
i krajobrazowych
malowniczego
fragmentu
przełomowej doliny potoku Hołubla oraz lasu dębowo
– bukowego z udziałem lipy.

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie.

§ 3. W skład rezerwatu wchodzą oddziały leśne
94d, f, 95c, 107a, b, c, d i 108a leśnictwa Wapowce,
obrębu Hołubla, Nadleśnictwo Krasiczyn (stan na
1 grudnia 2010 r.).

§ 7. Traci moc Zarządzenie Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Z 23 stycznia 1996 r. Nr 5 poz. 53),
za wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia
rezerwatu przyrody.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się
Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Rzeszowie.

§ 4. Określa się dla rezerwatu:
1) Rodzaj rezerwatu: leśny (L);

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

2) Ze względu na dominujący przedmiot
ochrony: typ: krajobrazów (PKr), podtyp: krajobrazów
naturalnych (kn);

1)

Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r.
Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549.

3) Ze względu na główny typ ekosystemu: typ:
leśny i borowy (EL), podtyp: lasów górskich
i podgórskich (lgp).

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w RZESZOWIE
Lech Kotkowski

3635
ZARZĄDZENIE Nr 2/11
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Zmysłówka"
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje.
§ 1.
Rezerwat
przyrody
pod
nazwą
"Zmysłówka" zwany dalej „rezerwatem”, położony
jest w miejscowości Zmysłówka (gmina Grodzisko
Dolne, powiat leżajski).
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi
obszar lasu o powierzchni 2,44 ha w kompleksie
leśnym wchodzącym w skład Nadleśnictwa Leżajsk
(obręb Dąbrówka, leśnictwo Zmysłówka), oznaczony
w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Leżajsk na lata
2002 - 2011, jako wydzielenie leśne nr 106 l.
§ 3. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze
względów
naukowych,
dydaktycznych
i krajobrazowych
fragmentu
lasu
mieszanego
o cechach zespołu naturalnego z udziałem modrzewia
polskiego.
§ 4. Określa się dla rezerwatu przyrody:
1) rodzaj rezerwatu: leśny (L);
2) typ, ze względu na dominujący przedmiot
ochrony: fitocenotyczny (PFi), podtyp: zbiorowisk
leśnych (zl);

3) typ, ze względu na główny typ ekosystemu:
leśny i borowy (EL), podtyp: lasów nizinnych (lni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem
Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk.

sprawuje

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się
Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Rzeszowie.
§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa
z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (M. P. Nr A-84, poz. 999), za
wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia
rezerwatu przyrody.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
1)

Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r.
Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w RZESZOWIE
Lech Kotkowski
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