
500 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

300 000 zł

200 000 zł

Sezonowo ść:
 - wpływy nierytmiczne

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

Podstawy  prawne:

Opłata od posiadania psów 200 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Do kompetencji Rady należy:

 - określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,

 - wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

 Sezonowo ść:
 - opłata płatna jednorazowo bez wezwania do 31 marca

Klasyfikacja dochodów :
   -  rozdział: 75616
 
 Podstawy  prawne:

 -  uchwała  Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 w  sprawie opłaty od posiadania psów,

    zmieniona uchwałą nr XXVII/709/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę 
    w sprawie opłaty od posiadania psów.

30 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:

 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3.2.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

 - opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
Na zaplanowaną na 2012 rok kwotę składają się następujące pozycje:

Opłata adiacencka

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata  o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta.

 - ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej - 115,31 zł od  jednego psa,

 - uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XV/397/2007 z dnia 19.11.2007 r. ustalenia wysokości stawki 
   procentowej opłaty adiacenckiej .

Opłata adiacencka to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, bądź też scalaniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem 
nieruchomości.

Opłata produktowa

  - ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 95 poz. 613 ze zm.),

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska    
i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie                                       
do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych                      
w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15  lutego roku kalendarzowego 
następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą, środki pochodzące z opłat 
produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem 
odpadów opakowaniowych np.: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na 
edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 - jednorazowa opłata wynikająca ze wzrostu nieruchomości spowodowanego uchwaleniem 
   planu miejscowego lub jego zmianą

 - art. 145, art. 98 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
    (t.j.  Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.),

 - art. 37 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
   (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

 - zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso,



Sezonowo ść:
 - czerwiec, grudzień

Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 90020

Podstawy  prawne:

Opłata skarbowa 7 500 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:

Opłacie skarbowej podlega :

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

    a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,

    b) wydanie zaświadczenia  na wniosek zainteresowanego,

    c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:
 - za czynności urzędowe od 5,00 zł do 11.610,00 zł
 - za zaświadczenia od 5,00 zł do 160,00 zł
 - za zezwolenia od 1,00 zł do 12.750,00 zł
 - za dokumenty 17,00 zł

Sezonowo ść:
 - wpływy  nierytmiczne

Klasyfikacja dochodów:
 - rozdział: 75618 
Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr  225, poz. 1635 ze zm.).

Opłata  targowa 1 000 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sezonowo ść:
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są 
     do kasy Miasta raz w tygodniu przez cały rok

Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 75616

Podstawy  prawne:
  - ustawa  z  dnia  12 stycznia 1991 r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.),

   

Opłaty egzekucyjne 290 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Księgowości 250 000 zł
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 40 000 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref 
opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.

Dochody z opłaty skarbowej na 2012 rok oszacowano na podstawie  wpływów za  8 m-cy 2011 roku.

 - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
(pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
   odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 80 poz.607).

  - uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej, 
    zmiana stawek opłaty uchwała Nr X/200/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r.



Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 75023
 - rozdział: 75618

Podstawy  prawne:

25 000 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sezonowo ść:
 - nierytmiczna

Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 75618

Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115 ze zm.),

13 000 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sezonowo ść:
 - nierytmiczna

Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 75618

Podstawy  prawne:

5 380 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody Gminy: 3 810 000 zł

10 000 zł

3 800 000 zł

 - wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów 700 000 zł

Dochody Powiat: 1 570 000 zł

1. Wpływy z tytułu kar 10 000 zł

2. Wpływy z różnych opłat 1 560 000 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście (Strefa 
Płatnego Parkowania) - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Wpływy z tytułu kar

2. Wpływy z różnych opłat, w tym: 

 - uchwała z dnia 1 grudnia 2003 r. Nr XIII/269/03 Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych Miasta Szczecin  oraz sposobu ich pobierania,
 - uchwała z dnia 22 listopada 2004 r. Nr XXIX/576/04 Rady Miasta Szczecin  zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2007 r. Dz.U Nr 19, poz.115 ze zm.),

Opłaty za zaj ęcie pasa drogowego 

 - uchwała z dnia 8 listopada 2004 r. Nr XXVIII/567/04 Rady Miasta Szczecin  w sprawie 
   ustalenia  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ze zm.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi 
(handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.

Opłaty za parkowanie 

 - ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
    (t.j. z 2005 r. Dz.U.Nr 229, poz.1954 ze zm.),

 - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, 
   poz.908 ze zm.).

Opłaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku 
z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.



Sezonowo ść:
- wpływy nierytmiczne 

Klasyfikacja dochodów: 
 - rozdział: 90019

Podstawy  prawne:

220 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Biuro Obsługi Urzędu

Planując dochody na 2012 rok z tego tytułu przyjęto:

220 000 zł

Sezonowo ść:
- wpływy nierytmiczne 

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 ze zm.),

7 936 200 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Biuro Obsługi Urzędu

 Dochody z tytułu:
1. Opłat  rejestracyjnych pojazdów 6 145 500 zł
     w tym:
     - dowody rejestracyjne 42.000 szt.  x 54,00 zł 2 268 000 zł
     - znaki legalizacyjne 42.000 szt.  x 12,50 zł 525 000 zł
     - tablice rejestracyjne 27.000 szt.  x 80,00 zł 2 160 000 zł
     - tablice rejestracyjne    
       indywidualne 200 szt.  x 1 000,00 zł 200 000 zł
     - pozwolenia czasowe 
       wydawane z urzędu po 
       złożeniu wniosku o 
       rejestrację pojazdu 42.000 szt.  x 13,50 zł 567 000 zł
     - nalepki kontrolne 23.000 szt.  x 18,50 zł 425 500 zł       
2. Uprawnień do kierowania pojazdami 1 143 700 zł
      w tym:
     - prawa jazdy - krajowe 
       i wtórniki 13.500 szt.  x 84,00 zł 1 134 000 zł
     - prawa jazdy 
       międzynarodowe 300 szt.  x 30,00 zł 9 000 zł
     - pozwolenia
       tramwajowe 30 szt.  x 24,00 zł 700 zł

3. Opłat za karty pojazdu
     - karta pojazdu + wtórnik 8.000 szt.  x 75,00 zł 600 000 zł

Pozostałe dochody  związane z ruchem pojazdów 47 000 zł

30 000 zł
2. Legitymacje instruktora 4 800 zł
3. Opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 12 200 zł

1. Opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta

 - ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
   ustaw (Dz.U z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Dochody z wymienionego tytułu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym oraz przepisów wykonawczych regulujących wysokość opłat za dokumenty związane z: rejestracją 
pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami, ewidencją pojazdów oraz pozostałych opłat związanych 
z ruchem pojazdów.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat zwi ązanych z ruchem 
pojazdów

 - wpływy z tytułu wydania nowych uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz zmian  
   w wydawanych uprawnieniach

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transp ortu drogowego 



Sezonowo ść:
 - wpływy realizowane nierytmicznie

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

Podstawy  prawne:

Wpływy z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż alkoholu 8 200 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

 Kwotę wpływów  z tytułu  wydawanych  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu oszacowana została
 na poziomie planu 2011 roku, który wynikał:
- z ilości aktualnych zezwoleń w 2010 r.
- z wartości sprzedaży w roku 2009 r.

Sezonowo ść:
 - nierytmiczna

Klasyfikacja dochodów: 
rozdział: 75618

Podstawy  prawne:
  - ustawa  z  dnia  26 października 1982 r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze zm.).

69 256 200 złOGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT

 - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, 
    poz.908 ze zm.).


