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UZASADNIENIE    
DO  PROJEKTU UCHWAŁY  BUD ŻETOWEJ 

 
 
 
 
I  DOCHODY   Z   TYTUŁU  PODATKÓW  I  OPŁAT LOKALNYCH 
 
 Planując dochody z podatku leśnego uwzględniono przeciętną cenę drewna ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,77 zł za 1 m³  (2015 r. – 

188,85 zł). 

 Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 53,75 zł za 1 dt (2015 r. – 

61,37 zł). 

 W przypadku opłaty targowej zastosowano stawkę wynikającą z uchwały  

Nr VIII/66/2015 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty 

targowej. 

 W pozostałym zakresie zastosowano stawki wynikające z podjętych  

uchwał: 

- opłata od posiadania psów: uchwała Nr XI/104/11 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

- podatek o środków transportowych: uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

- podatek od nieruchomości: uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Zębowice  

z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości, 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy 

Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 

w roku 2015 oraz zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. 
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II   INWESTYCJE 

 W ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zostaną dokonane 

zakupy 2 wiat sportowych na boisko w Zębowicach i kontenera sanitarnego na 

ogólnodostępne boisko w Radawiu oraz dokończona budowa placu zabaw w m. Knieja. 

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Siedliska i Zębowice zostanie 

wykonana w przypadku  otrzymania dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. 

Budowa mostu w ciągu ul. Borowiańskiej na cieku Libawa w m. Zębowice  

oraz budowa przepustu w m. Radawie na cieku Radawka w ciągu między ul. Szkolną  

i Ludową będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych w ramach 

działań PROW na lata 2014-2020. 

Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczone środki własne  

w wysokości 700 000 zł. Na wykonanie tej inwestycji zostanie złożony wniosek aplikacyjny 

w ramach działań PROW na lata 2014-2020.  

 

 


