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Rada Gminy i Wójt Gminy Ochotnica Dolna 
 

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY  
 

DO KONSULATCJI,  
 

KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ PROJEKTY NOWYCH STATUTÓW WSZYSTKICH  
 

SOŁECTW GMINY OCHOTNICA DOLNA. 
 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy zgłaszać osobiście lub składać pisemnie 
 

do Wójta Gminy, Radnych, Sołtysów, Rad Sołeckich  
 

oraz do Biura Rady Gminy Ochotnica Dolna lub pocztą elektroniczną na adres: 
 

rada-gminy@ochotnica.pl. 
 

w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. 
 

Projekty nowych Statutów Sołectw zamieszczone zostały w BIP Gminy Ochotnica Dolna, na stronie 
internetowej www.ochotnica.pl, są równieŜ dostępne u poszczególnych Sołtysów oraz w Biurze Rady 
Gminy Ochotnica Dolna (I piętro) pok. 22 – 23.  
__________________________________________________________________________________________ 
INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W OCHOTNICY DOLNEJ 
 
Posiłek w szkołach w 2010 r.  

W dniu 26.11.2009r. w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ochotnicy Dolnej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłoniono 3 wykonawców zadania 
„Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku – obiadu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 
 i gimnazjów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2010” 
Przetarg przygotowano na 3 zadania: 

1. Posiłek do Szkół w Tylmanowej, 
2. Posiłek do Szkół w Ochotnicy Dolnej, 
3. Posiłek do Szkół w Ochotnicy Górnej.  

 
Do przetargu przystąpiło  tylko  3 oferentów  po jednym na kaŜde zadanie   

1. Szkoły w Tylmanowej –  ofertę złoŜyła dotychczasowa firma Stołówki  ElŜbieta Pietras  Tylmanowa 
272 przy cenie 1 posiłku 4,16 zł 

2.  Szkoły  w Ochotnicy Dolnej – ofertę złoŜyła  równieŜ  dotychczasowa firma Usługi Gastronomiczne   
 Zofia  Piszczek  Tylmanowa os. Obłaz Górny przy cenie 1 posiłku 4,17zł 

3. Szkoły w Ochotnicy Górnej – ofertę złoŜyła  Firma Turystyczno - Usługowa „Jurkowski”  Ośrodek  
Kolonijno Wypoczynkowy, Rozalia Jurkowska Ochotnica Górna os. Sikory 41 przy cenie 1 
posiłku 4,28 zł 

 
Z uwagi na brak ofert konkurencyjnych z ww. wykonawcami będą podpisane umowy na 
przygotowywanie  i dostarczenie  posiłków  do szkół gminnych. 
 
Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia przygotowany i dostarczony posiłek, to:   

 Obiad jednodaniowy wydawany w systemie: trzy razy w tygodniu zupa, dwa razy w tygodniu drugie danie     
  wydawane we wtorki i czwartki.  
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Waga/objętość posiłków: 
- zupa 450 g, 

Drugie danie: 
- ziemniaki , kasza, ryŜ lub makaron – 200 g, 
- mięso lub ryba – 100 g, 
- surówki, jarzyny – 100 g. 
            -//- Antonina Jagieła 
        Kierownik GOPS w Ochotnicy Dolnej 

_________________________________________________________________________________________ 
STOWARZYSZENIE LGD „GORCE – PIENINY”  

 

 

 

 

 
Zaproszenie na spotkania szkoleniowo – doradcze 
dotyczące moŜliwości uzyskania dofinansowania  

dla działań słuŜących rozwojowi wsi 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” informuje, Ŝe w dniu 14 lipca br. w Krakowie 
została podpisana umowa o Warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozyskane przez Stowarzyszenie LGD 
„Gorce-Pieniny” środki finansowe stanowią kwotę 3 214 412 zł, która przeznaczona zostanie na wspieranie 
inicjatyw lokalnych, propagowanie działań przedsiębiorczych i kształtowanie pozytywnego wizerunku obszarów 
wiejskich 3 gmin: Krościenko n/D, Czorsztyn, Ochotnica Dolna. Stowarzyszenie „Gorce-Pieniny” kontynuując 
rozpoczętą kampanię informacyjną podaje do publicznej wiadomości, Ŝe osoby zainteresowane uzyskaniem 
wsparcia finansowego będą miały moŜliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji i szkoleń - doradztwo 
w zakresie przygotowania wniosków dla potencjalnych Beneficjentów w zakresie operacji. 
 
Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” serdecznie zaprasza mieszkańców gmin: Krościenko n/D, Czorsztyn, 
Ochotnica Dolna do udziału w spotkaniach szkoleniowo - doradczych w zakresie przygotowania wniosków dla 
potencjalnych Beneficjentów dotyczących moŜliwości uzyskania dofinansowania w ramach działań: „Małe 
projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „RóŜnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej”. 
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach w/w działań serdecznie zapraszamy do 
udziału w szkoleniach, które odbędą się: 

• Gmina Czorsztyn  
Szkolenie: 10 grudzień 2009 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Czorsztyn 
 w Maniowach ul. Gorczańska 6,  
 

• Gmina Ochotnica Dolna  
Szkolenie: 12 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 w WOK Ochotnica Dolna  
 

• Gmina Krościenko nad Dunajcem   
Szkolenie: 14 grudnia 2009 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Krościenko,  
                  ul. Rynek 35  

 
Planowany termin naboru wniosków w ramach działań „Małe projekty” „Odnowa i rozwój wsi”, 
„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw”:  
29 grudzień 2009 r. do 29 styczeń 2009r.  
 
Szczegółowe informacje na temat terminów naborów wniosków, zasad przygotowywania projektów oraz kosztów 
kwalifikowanych dostępne są na stronie www.gorce-pieniny.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD codziennie  
w godzinach od 8:00 do 16:00. 
__________________________________________________________________________________________ 
NOWE STAWKI ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  !!! 
 

Szanowni  Państwo ! 
Rada Gminy Ochotnica Dolna Uchwałą Nr XXXIX/333/09 z dnia 20 listopada 2009 roku zatwierdziła n/w taryfę dla 
zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2010 przygotowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Ochotnicy Dolnej. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/333/09 
Rady Gminy Ochotnica Dolna 

z dnia 20 listopada 2009 r.  
 

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z 
późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, 
co następuje: 

§ 1 Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ochotnica Dolna przedstawioną  
       przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej określoną w załączniku do niniejszej uchwały: 
 
§ 2 Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2010  
        roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej. 
 
§ 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/333/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2009 r.  
 

TARYFA 
 DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA 2010 r. 
1. Informacje ogólne 
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki 
ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Taryfa zostaje wprowadzona na okres 12 
miesięcy, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 
Podstawa prawna opracowania taryfy:  

− ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.), zwana dalej Ustawą, 

− rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z p. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem. 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie odbioru ścieków świadczonych 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej, zwanym w dalszej części taryfy ZGK, z wyłączeniem 
usług świadczonych przy uŜyciu wozu asenizacyjnego. 
 
2. Rodzaj prowadzonej działalności 
ZGK w Ochotnicy Dolnej, jako jednostka budŜetowa Gminy Ochotnica Dolna utworzona Uchwałą Rady Gminy 
Ochotnica Dolna Nr XLI/303/05 z dnia 23 listopada 2005 roku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Zgodnie z zatwierdzonym Statutem ZGK głównym przedmiotem 
działalności Zakładu jest zbiorowe odprowadzanie ścieków, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków 
dostarczonych przez usługobiorców z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 
3. Rodzaj i struktura taryfy 
Na podstawie kryteriów określonych w §13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Ochotnicy Dolnej – podobnie jak w latach ubiegłych - dokonał wyboru taryfy niejednolitej dwuczłonowej, 
zawierającej ceny za m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę. 
4. Taryfowe grupy odbiorców usług 
Taryfowe grupy odbiorców usług obejmują odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki 
odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego odprowadzania ścieków, a takŜe na podstawie sposobu 
rozliczeń za świadczone usługi. 
Taryfowe grupy odbiorców zostały przedstawione w poniŜszej tabeli: 
 

L.p. 
Taryfowa grupa odbiorców 

usług 
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług 

0 1 2 

1 Grupa I 

Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki 
bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych kosztem własnym 
(usługobiorcy).  

2 Grupa II 

Odbiorcy usług  - gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki 
bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy 
Dolnej (koszt instalacji po stronie usługodawcy).  
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3 Grupa III 
Odbiorcy usług – gospodarstwa domowe - odprowadzający ścieki bytowe 
rozliczani na podstawie norm zuŜycia wody.  

4 Grupa IV 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące 
usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-
wychowawcze i oświatowe, inne instytucje uŜyteczności publicznej oraz 
pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych kosztem własnym (usługobiorcy).  

5 Grupa V 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące 
usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-
wychowawcze i oświatowe, inne instytucje uŜyteczności publicznej oraz 
pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na 
podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych przez ZGK lub U.G. w Ochotnicy Dolnej (koszt instalacji 
po stronie usługodawcy).  

6 Grupa VI 

Odbiorcy usług – pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące 
usługi na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-
wychowawcze i oświatowe, inne instytucje uŜyteczności publicznej oraz 
pozostali odbiorcy usług - odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na 
podstawie norm zuŜycia wody. 

 
UŜyte w tabeli określenia oznaczają: 

1) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, słuŜący do rozliczeń za odprowadzane 
ścieki.2) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się 
na przyłączu kanalizacyjnym, 
3) norma zuŜycia wody – ilość przyjęta do rozliczania za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w skali miesiąca 
w przypadku braku urządzeń pomiarowych – ustalona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.). 

5) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uŜyteczności publicznej  
i innych, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki  
o zbliŜonym składzie pochodzące z tych budynków. 
5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat 
W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązują zróŜnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. 
W rozliczeniach za odebrane ścieki przez ZGK stosuje się następujące ceny i stawki: 
1) cena – wyraŜona w złotych za 1 m3 odebranych ścieków, 
2) stawka opłaty abonamentowej – niezaleŜna od ilości odebranych ścieków, płacona za kaŜdy miesiąc, 

wyraŜona w złotych /odbiorcę usług/ miesiąc. 
Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, ust. 10 i 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług 
(VAT) w wysokości 7% wprowadzony odrębnymi przepisami. 
Zwraca się uwagę, Ŝe taryfa nie uwzględnia dopłat z budŜetu Gminy do ścieków bytowych odprowadzanych przez 
gospodarstwa domowe i innych grup, co do których Gmina ma prawo podejmować stosowne uchwały. 
 
5.1 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków: 

Cena / stawka opłaty 
L.p. 

Taryfowa 
grupa 

odbiorców 
Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary 

0 1 2 3 4 5 

1 Grupa I 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,36 

 
2,60 

 
3,60 

 
2,78 

 
zł/m3 

zł/odbiorcę usług/miesiąc 

2 Grupa II 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,36 

 
5,20 

 
3,60 

 
5,56 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

3 Grupa III 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,36 

 
2,40 

 
3,60 

 
2,57 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

4 Grupa IV 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,36 

 
2,60 

 
3,60 

 
2,78 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

5 Grupa V cena za odprowadzone ścieki    
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stawka opłaty 
abonamentowej 

3,36 
 

5,20 

3,60 
 

5,56 

zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

6 Grupa VI 

cena za odprowadzone ścieki 
 
stawka opłaty 
abonamentowej 

 
3,36 

 
2,40 

 
3,60 

 
2,57 

 
zł/m3 
 
zł/odbiorcę usług/miesiąc 

 
6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŜenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. 
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
pobierana jest za kaŜde dwa miesiące, w których obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi (obowiązuje 
dwumiesięczny okres rozliczeniowy). Opłata abonamentowa podlega wpłacie takŜe w przypadku braku 
odprowadzania ścieków od poszczególnych odbiorców usług, z którymi jest zawarta umowa o odprowadzanie 
ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych  
w umowie w oparciu o przepisy Rozporządzenia. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez 
względu na wyposaŜenie w przyrządy pomiarowe. RóŜna jest jednak w związku z tym wysokość stawek opłaty. 
Ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z Regulaminem Odprowadzania Ścieków obowiązującym na 
terenie Gminy Ochotnica Dolna, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XLII/309/05 z dnia 16 
grudnia 2005 roku, na warunkach określonych w umowie:  

1. Na poziomie ilości zuŜytej wody, określonej na podstawie wskazań wodomierza głównego (wodomierz 
zainstalowany przed zaworem głównym do budynku), 

2. Na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez odbiorcę usług na przyłączu 
kanalizacyjnym, 

3. Na podstawie odczytów z dodatkowego wodomierza zamontowanego przez odbiorcę usług do celów 
pomiaru bezpowrotnie zuŜytej wody, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez ZGK, 

4. W razie braku moŜliwości montaŜu urządzenia pomiarowego lub wodomierza, ilość ścieków ustalana jest 
na podstawie ryczałtu określonego w oparciu o przeciętne normy zuŜycia wody, określone odrębnymi 
przepisami prawa, a ilość ścieków w takim przypadku przyjmuje się jako równą ilości wody wynikającej  
z tychŜe norm. 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeŜeli umowa nie stanowi inaczej, ilość odprowadzonych 
ścieków ustala się na podstawie średniego zuŜycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŜliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym 
okresie – na podstawie średniego zuŜycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średniomiesięcznego zuŜycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

 
7. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
 
7.1 Zakres świadczonych usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych grup odbiorców: 
 

Symbol taryfowej grupy 
odbiorców usług 

Zakres świadczonych usług 

0 1 

Grupa I 
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych i 
socjalno-bytowych z wyłączeniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych, 
dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi. 

Grupa II J.w. 
Grupa III J.w. 

Grupa IV 

Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych z budynków innych niŜ 
mieszkalne, takich jak: pensjonaty, hotele, zakłady pracy, podmioty świadczące usługi 
na rzecz ludności, placówki handlowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe 
oraz inne budynki uŜyteczności publicznej - z wyłączeniem ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych, dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi. 

Grupa V J.w. 
Grupa VI J.w. 

 
7.2 Standardy jakościowe obsługi usługobiorców 
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych  
w Regulaminie odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ochotnica Dolna nr XLII/309/05  
z dnia 16 grudnia 2005 roku obowiązującym na ternie Gminy Ochotnica Dolna. 
Inne istotne warunki świadczenia usług zawarte są w podpisywanych z odbiorcami usług umowami  
o odprowadzanie ścieków. 
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UCHWAŁA Nr XXXIX/334/09 

Rady Gminy Ochotnica Dolna 
z dnia 20 listopada 2009r. 

 
w sprawie: ustalenia dopłat do 1 m3 ścieków. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późn. zmianami) oraz  art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1   1. Ustala się dopłatę z budŜetu Gminy do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków bytowych z terenu Gminy     
    Ochotnica Dolna w kwocie: 1,39 zł (brutto). 

        2. Dopłatę ustala się na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

 § 2  Dopłata, o której mowa w § 1 jest ustalona dla grupy taryfowej I, II i III według klasyfikacji ustalonej w taryfie  
        dla zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy   
        Dolnej na rok 2010. 

§ 3   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4   Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

__________________________________________________________________________________________ 
NOWE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2010 ROKU! 
 

Rada Gminy Ochotnica Dolna na XXXIX zwyczajnej sesji w dniu 20 listopada br. roku podjęła m. in. 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalając tym samym 
nowe, przedstawione poniŜej stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 2010 roku na 
terenie naszej Gminy:                                                                                                                              

Uchwała Nr XXXIX/335/09 
Rady Gminy Ochotnica Dolna 

z dnia  20 listopada 2009 r.  

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych 
                
Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie  gminnym /tekst jednolity z 
2001 roku; Dz.U.Nr 142 ,poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art.10 ust.1  i 2 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 roku o podatkach i 
opłatach  lokalnych ( tekst jednolity  Dz.U. z 2006 r.  Nr 121 poz.844 ze zm.)        
Rada Gminy   Ochotnica  Dolna  u c h w a l a , co następuje:                                         
§ 1 Stawki  podatku od środków transportowych wynoszą  rocznie : 
1)  od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony   
      i poniŜej 12 ton, 
2) od ciągnika siodłowego  i  balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie 
     z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
     od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, 
 3) od przyczepy  i  naczepy , które łącznie z  pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną  masę całkowitą  od 7 ton i poniŜej 12 ton , 
      z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą  prowadzoną przez                        
      podatnika podatku rolnego , 
 4)  od autobusów , 

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 5)  od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyŜszej 
      niŜ 12 ton , 
6)  od ciągnika siodłowego  i  balastowego przystosowanego do uŜywania  łącznie                                 
     z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów 
      równej lub wyŜszej  niŜ 12 ton , 
            -    jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 7) od przyczepy  i  naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
     masę  całkowitą  równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,                                        
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną  przez podatnika 
     podatku rolnego . 

  -      jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna . 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni  od daty ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa     
      Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 2010 roku . 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr  XXXIX/335/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada  2009 r. 
 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY OCHOTNICA DOLNA. 
 
 
 
L.P. 

 
 
 
RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA  (DMC) 
              POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

 

STAWKI PODATKU 
OBOWIAZUJĄCE  
NA TERENIE GMINY 

OCHOTNICA  DOLNA 

 W zł od 1 pojazdu 
 

   1.                                  3                 4 
 1.1 Samochód cięŜarowy o DMC  powyŜej 3,5 tony 

do 5,5 tony włącznie 
         
              330,00 
 

1.2 Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej 5,5 tony  
do  9 tony włącznie 

             
              386,00 
 

1.3 Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej 9 ton 
i poniŜej  12 ton 

 
              640,00 
 

2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC  
Zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton 

 
              640,00 
 

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów  
Od 7 ton i poniŜej 12 ton 

 
              112,00 
 

4.1 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia 
do 15 miejsc włącznie 

 
              354,00 
 

4.2 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia   
powyŜej 15 miejsc a mniej niŜ 30 miejsc   

             
              586,00 
 

4.3 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia 
równej lub wyŜszej  niŜ 30 miejsc 

               
              996,00 
 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/335/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20  listopada  2009 r. 

                          
           
                          WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

           
STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA 
TERENIEGMINY OCHOTNICA DOLNA 

       W zł od 1 pojazdu 

 
 
 
 
 
Lp. INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

RODZAJ, LICZBA OSI  
I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA  (DMC) 
 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
i uznane za 
równowaŜne 

Inne systemy 
Zawieszenia osi 

   1                                       2            3            4 
   1.        Samochód cięŜarowy o 2 osiach o DMC: 

         
1.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 13 ton         708,00          752,00          
1.2 Nie mniej niŜ 13 ton i mniej niŜ 14 ton         752,00          774,00 
1.3 Nie mniej niŜ 14 ton i mniej niŜ 15 ton         774,00          796,00 
1.4 Nie mniej niŜ 15 ton i więcej         796,00       1 394,00 
  2. Samochód cięŜarowy o 3 osiach o DMC: 

 
2.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 17 ton          796,00           864,00 
2.2 Nie mniej niŜ 17 ton i mniej niŜ 19 ton          864,00           884,00 
2.3 Nie mniej niŜ 19 ton i mniej niŜ 21 ton          884,00                            930,00 
2.4 Nie mniej niŜ 21 ton i mniej niŜ 23 tony          906,00        1 152,00 
2.5 Nie mniej niŜ 23 tony i mniej niŜ 25 ton       1 152,00           1 748,00 
2.6 Nie mniej niŜ 25 ton i więcej       1 194,00            1 770,00 
  3.  Samochód cięŜarowy o 4 osiach i więcej o DMC: 

 
3.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 25 ton         930,00             996,00 
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3.2 Nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 27 ton          996,00          1 194,00 
3.3 Nie mniej niŜ 27 ton i mniej niŜ 29 ton       1 330,00          1 860,00 
3.4 Nie mniej niŜ 29 ton i mniej niŜ 31 tony       1 860,00          2 634,00 
3.5 Nie mniej niŜ 31 ton i więcej       1 992,00          2 640,00 
  4. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

Ciągnik siodłowy + przyczepa 

4.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ  18 ton           878,00            942,00 
4.2 Nie mniej niŜ 18 ton i mniej niŜ  25 ton           942,00         1 026,00  
4.3 Nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 31 tony        1 046,00         1 256,00 
4.4 Nie mniej niŜ  31 ton i do 36 ton włącznie         1 486,00         1 960,00 
4.5 PowyŜej 36 ton        1 674,00            2 070,00 
   
   5. 

 Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
 Ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik siodłowy + przyczepa 

5.1 Nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie          1 340,00          1 820,00 

5.2 PowyŜej 36 ton i mniej niŜ 40 tony         1 360,00          1 862,00 
5.3 Nie mniej niŜ 40 ton i więcej         1 820,00          2 590,00 
                                                                             
  Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/335/09 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 listopada 2009 r.  

                                              
  INNE PARAMETRY POJAZDU SAMOCHODOWEGO    

          
STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE 
NA TERENIE GMINY OCHOTNICA 
DOLNA w  zł od 1 pojazdu 

 
 
 
 
 
 
Lp. 

 
RODZAJ, LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA  
CAŁKOWITA (DMC) ZESPOŁU POJAZDÓW: 
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY 

Zawieszenie osi 

Pneumatyczne i 
uznane za  
RównowaŜne 

Inne systemy  

Zawieszenia osi 

    1                                           2              3            4  
       1.  Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC: 

1.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 18 ton          106,00         108,00 
1.2 Nie mniej niŜ 18 ton i mniej niŜ 25 ton          186,00         336,00 
1.3 Nie mniej niŜ 25 ton i do 36 ton włącznie          346,00         588,00 
1.4 PowyŜej 36 ton         420,00         628,00 
       2.   Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC: 
2.1 Nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 28 ton          420,00          472,00 
2.2 Nie mniej niŜ  28 ton i mniej niŜ 33 ton          648,00          900,00 
2.3 Nie mniej niŜ 33 ton i do 36 ton włącznie           900,00       1 360,00 
2.4  PowyŜej 36 ton i mniej niŜ 38 tony          942,00       1 380,00 
2.5 Nie mniej niŜ   38 ton  i  powyŜej        1 214,00       1 778,00 
      3.    Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC: 
3.1 Nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie          732,00       1 026,00 
3.2 PowyŜej 36 ton i mniej niŜ 38 tony          734,00       1046,00 
3.3 Nie mniej  niŜ  38 ton  i  powyŜej       1 026,00       1 360,00 
 
 
 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY W OCHOTNICY DOLNEJ 

Wydawany przez Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej tel. 0182620910 
Egzemplarz bezpłatny 

Nakład: 1000 egzemplarzy 
 

 

 

 

 

 

 


