
 Podatek rolny i leśny 179 000

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek  rolny   od   osób   prawnych 29 000
 - ogólna powierzchnia ha fizycznych                                              540,84 ha
 - średnia powierzchnia ha przeliczeniowych             386,84 ha
   wg stanu na dzień 12.09.2003r.

34,57 zł za 1 q
 - stawka podatkowa 86,43 zł

    34,57 zł x 2,5 q 

Planowany podatek  na 2004 rok:
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji

386,84 ha x 86,43 zł x 0,865 = 28.920,92 zł
~ 29.000,00 zł

 Sezonowość:
 - roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym 
   w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym  (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.),
 - komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej krajowej
   ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. ( MP z 2003 r. Nr 49, poz.771  )

Podatek   rolny   od  osób  fizycznych 104 000

 - ogółem powierzchnia  ha fizycznych 2.468,0991 ha
   wg stanu na dzień 12.09.2003r
 - ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych            1.326,5431 ha,

34,57 zł za 1 q,
 - stawka podatkowa 86,43 zł

    34,57 zł x 2,5 q 

 - ogółem powierzchnia  ha fizycznych 59,2868 ha

34,57 zł za 1 q,
 - stawka podatkowa 172,85 zł

    34,57 zł x 5 q 

Planowany podatek  na 2004 rok:
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka podatkowa x stopień windykacji
1.326,5431 ha x 86,43 zł x 0,835 = 95.735 zł
powierzchnia ha fizycznego x stawka podatkowa x stopień windykacji
59,2868 ha x 172,85 zł x 0,835 = 8.557 zł
Łącznie  ~ 104.000 zł

 Sezonowość:

 - średnia  cena  skupu  żyta za  
   pierwsze trzy  kwartały  2003 r. 

   podatek  rolny  1  ha   przeliczeniowego  użytków rolnych 
   wynosi równowartość 2,5 q żyta obliczoną wg 
   średniej ceny skupu żyta

 - średnia  cena  skupu  żyta za  
   pierwsze trzy  kwartały  2003 r. 

    podatek  rolny  1  ha   przeliczeniowego  użytków rolnych 
    wynosi równowartość 2,5 q żyta obliczoną wg 
    średniej ceny skupu żyta

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
                     FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
                     NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
                     ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności   
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

 - średnia  cena  skupu  żyta za  
   pierwsze trzy  kwartały  2003 r. 

    podatek  rolny  1  ha  fizycznego  użytków rolnych 
    wynosi równowartość 5 q żyta obliczoną wg 



 - roczny podatek rolny płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym 
   w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym  (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431ze zm.).
 - komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej krajowej
   ceny skupu żyta za okres pierwszych  trzech kwartałów 2003 r. ( MP z 2003 r. Nr 49, poz.771  )

Podatek  leśny   od   osób   prawnych 46 000

 - ogólna powierzchnia  lasów ochronnych                3.934,81 ha
   stan na dzień 12.09.2003r.

107,70 zł
 - stawka podatkowa 23,70 zł

   111,21 zł/m3

Obniżenie stawki o 50% zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy o podatku leśnym do kwoty 11,85 zł

Planowany podatek  na 2004 r.

3.934,81 ha x 11,85 zł x 0,975  =  45.694,95 zł
~ 46.000,00 zł

 Sezonowość:
 - 1/12 planu rocznego

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682).

 Podatek od nieruchomości 108 400 000

Podatek  od  nieruchomości  od  osób  prawnych 94 000 000
    5.844.822 m2 powierzchnia mieszkalna        x     0,50 zł 2 922 411
3.149.491 m2 powierzchnia na działalność  x   16,22 zł 51 084 744
314.061 m2 powierzchnia na działalność  

gospodarczą powyżej 4300 m2 x    17,42 zł 5 470 943
w tym pow. obiektu "GALAXY"

       223.466 m2 powierzchnia na działalność  x      3,46 zł 773 192
medyczną

       857.191 m2 powierzchnia pozostałych  
budynków x      5,75 zł  4 928 848

1.435.644.659 zł wartość budowli                   x      2 % 28 712 893
  20.284.224 m2 grunty pod działalność x      0,61 zł  12 373 377

5,25 ha gruntów pod jeziorami x      3,35 zł  18
  15.046.629 m2 grunty pozostałe x      0,15 zł 2 256 994

  Razem przypis na 2004 r.                                                            108 523 420

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2004 r.:
 - podstawa opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2003 r.
   oraz powierzchnia nowego obiektu "GALAXY"
 - stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta w dniu 24.11.2003 r.
 - wskaźnik ściągalności na poziomie 0,82
 - spodziewane wpływy zaległe 5.000.000 zł

  Struktura wpływów z tytułu podatku od nieruchomości  w  2004 r. kształtować  się  będzie  jak  niżej:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

   podatek leśny od 1 ha lasu wynosi równowartość 
   średniej ceny  sprzedaży drewna za okres pierwszych 
   trzech kwartałów 2003 r. x 0,22 m 3

Powierzchnia lasów według aktualnego stanu prawnego  w hektarach 
fizycznych  x stawka podatkowa x wskaźnik windykacji

  - Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,  obliczonej wg 
   średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2003 r. (MP z 2003 r. Nr 50 poz.787  )

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 - przewidywana średnia  cena sprzedaży drewna 
   uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze
   trzy  kwartały  2003 r. za 1 m3



  1.  Przypis na 2004 r. 108 523 420
         a)  obiekty 65 180 138
         b)  budowle 28 712 893
         c)  grunty 14 630 389

  1.1.Procentowy skład podstawy opodatkowania
         a)  obiekty 60,06%
         b)  budowle 26,45%
         c)  grunty 13,49%

  2. Plan  na  2004 r. (poz.  a+b+c+d ) 93 000 000
       a) przypis "obiekty "  x  stopień windykacji
            65.180.138  x  0,82 53 447 713
       b) przypis " budowle " x stopień windykacji
            28.712.893 zł x 0,82 23 544 572
       c) przypis " grunty " x stopień windykacji
            14.630.389 zł x 0,82 11 996 919
       d) spodziewane wpływy zaległe 5 000 000

ogółem 93 989 204
 Sezonowość:         ~     94.000.000
 - roczny podatek od nieruchomości płatny zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
 w czterech ratach w terminach : 15 marca,15 maja,15 września,15 listopada.

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
    (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9,  poz.84 ze zm.).
 - uchwała  Nr XII/239/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie
   podatku od nieruchomości,uchwała Nr XIII/ 272/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 03 grudnia 2003 roku
  zmieniająca uchwałę o podatku od nieruchomości

Podatek od  nieruchomości  od  osób  fizycznych 14 400 000

 3.679.167 m2 powierzchni mieszkalnej x     0,50 zł 1 839 584
     462.606 m2 powierzchni na działalność   

gospodarczą x   16,22 zł 7 503 469
     271.503 m2 powierzchni pozostałej         x     5,75 zł     1.561.142
     3.863 m2 powierzchni na działalność medyczną x     3,46 zł     13.366

 12.116.518 zł  wartość budowli                   x      2 % 242.330
   1.323.064 m2 grunty na działalność     x     0,61 zł    807.069
15.203.361 m2 grunty pozostałe          x     0,15 zł   2 280 504

Razem przypis na 2004 r. 14.246.464 zł

Podstawowe założenia do projektu budżetu na 2004 r.:
 - podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 12.09.2003r
    pomniejszona o grunty podlegające zwolnieniu
 - stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miasta w dniu 24.11.2003 r.
 - wskaźnik ściągalności na poziomie 0,96
 - spodziewane wpływy zaległe 700.000 zł

  Struktura wpływów z tytułu podatku od nieruchomości  kształtować  się  będzie  jak  niżej:

  1.  Przypis na 2004 r. 14 247 464
         a)  obiekty  mieszkalne 1 839 584
         b)  obiekty związane z działalnością gospodarczą 7 516 835
         c)  obiekty  pozostałe 1 561 142
         d)  budowle 242 330
         e)  grunty 3 087 573
  1.1.Procentowy skład podstawy opodatkowania
         a)  obiekty  mieszkalne 12,91%
         b)  obiekty związane z działalnością gospodarczą 52,76%
         c)  obiekty  pozostałe 10,96%
         d)  budowle 1,70%
         e)  grunty 21,67%

  2. Plan  na  2004 r. (poz.  a+b+c ) 14 400 000
       a) "obiekty" mieszkalne   x  stopień windykacji 
            1.839.584 zł  x  0,96 1 766 001
       b) "obiekty" związane z działalnością gospodarczą  x  stopień windykacji 



             x wskaźnik wzrostu stawek
            7.516.835 zł  x  0,96 7 216 162
       c) "obiekty" pozostałe  x  stopień windykacji 
            1.561.142 zł  x  0,96 1 498 696
       d) budowle  x  stopień windykacji 
            242.330 zł  x  0,96 232 637
       e) grunty  x  stopień windykacji 
            3.087.573 zł  x  0,96 2 964 070

       b) spodziewane wpływy zaległe 700 000

Razem plan na 2004r. 14 377 566

              ~14 400 000

 - podatek płatny w czterech ratach : 15 marca, 15 maja, 15 wrzesień, 15 listopad.

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
    (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9,  poz.84),
 - uchwała  Nr XII/239/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie
   podatku od nieruchomości.

 Podatek od środków transportowych 4 200 000

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 3 130 000

 Plan na 2004 r. skalkulowano w oparciu o  wykonanie 2003 r.
  i wskaźnik windykacji.

 Sezonowość:
 - podatek od środków transportowych płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym
   w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r, Nr 9, poz.84),
 - uchwała Nr XLVI/948/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie 
   podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1 070 000

 Plan na 2004 r. skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2003 r.
 i wskaźnik windykacji
 Sezonowość:
 - podatek od środków transportowych płatny zgodnie z aktualnym stanem prawnym
   w dwóch ratach do 15 lutego i 15 września.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r, Nr 9, poz 84),
 - uchwała Nr XLVI/948/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie 
   podatku od środków transportowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 196 688 555

1. Gmina

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 159 441 555

 Kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów dotyczy 35,72% udziału gminy we wpływach
 z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak: ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004 r.)

 Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

 PU = PP x Z
gdzie:
PU - planowane udziały gminy w podatku doch. od os. fizycznych na  2004 r.
PP -planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od os. fizycznych na 2004 r.

Sezonowość :

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wydział Księgowości



Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

Kalkulacja:
Wskaźnik Z obliczony zgodnie z ustawą
Z = NG/NK
gdzie:
NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 r. w kraju
NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych  zamieszkałych w gminie za 2002 r.

Z = 431.645. 617 zł : 30.997.274.291 zł  = 0,01392527658

PU = 12.057.536.040 zł *0,01392527658 = 167.904.524 zł

PU x WRP = 167.904.524*0,95

Sezonowość
 - miesięcznie 1/12 planu,

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 247 000

Kwota udziału ustalona przez Ministra Finansów dotyczy 8,42% udziału miasta na prawach powiatu
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo znak: Nr ST4-4820/119/2004/260 
z dnia 29.11.2003 r.)
Sposób ustalenia planowanych dochodów gminy z w/w tytułu:

A5 = 0,0842 *A3*A4

gdzie:
A5 - planowane udziały miasta na prawach powiatu w podatku doch. od os. fizycznych na  2004 r.
A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
A4 -planowane wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych w kraju na 2004 r.

Kalkulacja:
Wskaźnik A3 obliczony zgodnie z ustawą jak wskaźnik Z w pkt. 1.

A5 =  0,0842*0,01392527658*33.755.700.000 zł = 39.578.839 zł

A5 x WRP = 39.578.839 * 0,95

Sezonowość
 - miesięcznie 1/12 planu,

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10 500 000

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych
uwzględniającej spadek stawki podatku w 2004 r. z 27 % do 19 %.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę: 
 - na obszarze gminy wynosi 6,71%,
 - na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

 Sezonowość:
  - od stycznia do listopada - termin płatności do 20-tego następnego miesiąca, 

Wydział Księgowości

Kwotę wynikającą z przedstawionej kalkulacji przemnożono przez wskaźnik realizacji planu dochodów 
( WRP) w latach 2002 -2003 wynoszący około 0,95

Kwotę wynikającą z przedstawionej kalkulacji przemnożono przez wskaźnik realizacji planu dochodów 
( WRP) w latach 2002 -2003 wynoszący około 0,95

2. Powiat



  - w grudniu wpłata za listopad i zaliczka za grudzień,
  - marzec zwrot nadpłaconych podatków 

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
    (Dz.U.Nr 203, poz 1966 ze zm.).
  - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
    (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654  ze zm.).

Wpływy z karty podatkowej 3 070 000

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanych z urzędów skarbowych. 

 Sezonowość:
  - wpłaty miesięczne

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
    osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz.930 )

Podatek od spadków i darowizn 3 480 000

Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanych z urzędów skarbowych. 
 Podstawą  obliczenia  podatku  jest wartość  rynkowa  nabytych rzeczy i praw
 majątkowych  w  powiązaniu  z  kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi
 waloryzacji  w  przypadku  wzrostu  cen towarów  nieżywnościowych trwałego 
 użytku.

 Sezonowość:
  - wpływy nierytmiczne, nasilenie w ostatnich miesiącach roku podatkowego.

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z  dnia  28  lipca  1983 r.  o  podatku   od   spadków   i   darowizn
    (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz.89 ze zm.). 

Opłata  targowa 3 250 000

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach
do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2004  w wysokości  3 250 000 zł.

W 2004 r. nie przewiduje się wzrostu stawek opłat targowych.

Sezonowość:
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z tytułu opłaty targowej wpłacane są 
  'do kasy miasta raz w tygodniu przez cały rok.

 Podstawy  prawne:
  - ustawa  z  dnia  12 stycznia 1991 r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.)
  - uchwała Nr IV/30/98 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 28.12.1998 r./z późniejszymi
    zmianami/  w sprawie targowisk i opłaty targowej. 

Kwota planu wynika ze wzrostu stawek, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen
konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. w stosunku do tego
samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego z uwagi na wzrost stawek na ubezpieczenia zdrowotne
oraz spadek liczby podatników objętych tą formą opodatkowania.

Wydział Księgowości

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

Wydział Księgowości

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

Powyższy szacunek wynika głównie z analizy wpływów w 2003 r.



 Podatek od posiadania psów 300 000

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

300 000

Plan na 2004 r. skalkulowano w oparciu o uchwałę Rady Miasta Nr XII/240/03 z dnia 24.11.2003r.  
w sprawie podatku od posiadania psów.Podatek od posiadania jednego psa wynosi 50 zł.
Od psa posiadającego czip lub tatuaż podatek wynosi 37 zł.Podatku nie pobiera się za psy,które
zostały poddane zabiegowi sterylizacji oraz psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 Sezonowość:
 - podatek płatny jednorazowo do 31 marca.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002 r, Nr 9, poz.84),
 - uchwała Nr XII/240/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie 
   podatku od posiadania psów.

Odsetki  od  podatków  , należności i różne opłaty 1 081 000

181 000

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy wynikające z analizy  kwot nieuiszczanych w terminie należności oraz 
stóp  oprocentowania   zaległości   podatkowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:
 - od 26.06. 2003 r. - 13,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP Nr 37, poz.540)

 Sezonowość:
 - nierytmiczna

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.),

900 000

Odsetki  od  podatków  lokalnych  od  osób  fizycznych

Należne oprocentowanie wierzytelności Gminy Szczecin z tytułu nieterminowego regulowania
zobowiązań podatkowych w obszarze podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania  się wysokości stawki odsetek od
zaległości podatkowych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:
 - od 26.06. 2003 r. - 13,5 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP Nr 37, poz.540)
Wysokość opłaty prolongacyjnej:
 - 50 % stawki od zaległości podatkowych.

 Sezonowość:
 - wpływy nierytmiczne

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.)

Opłata Skarbowa 7 600 000

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
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Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków  i opłat lokalnych 

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków  i opłat lokalnych 



Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:
 - od podań 5,00 zł
 - od załączników do podań 0,50 zł
 - za czynności urzędowe od 10,00 zł do 6.000,00 zł
 - za zaświadczenia od 3,00 zł do 114,00 zł
 - za zezwolenia od 1,00 zł do 11.400,00 zł
 - za dokumenty od 0,10 zł

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.
 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr  86, poz. 960 ze zm.).

Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 755 000

Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanych z urzędów skarbowych. 

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

2% podstawy opodatkowania
 - umowy sprzedaży innych praw majątkowych 1% podstawy opodatkowania

od 1% do 2% podstawy opodatkowania
 - od umowy pożyczki 2% podstawy opodatkowania
 - od umowy majątkowej małżeństwa 38,00 zł

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.
 Podstawy  prawne:

  - ustawa z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr  86, poz. 959 ze zm.).

Dochody z egzekucji administracyjnej 300 000

 Sezonowość:
 - nierytmiczna

 Podstawy  prawne:
  - ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
    (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.).

5 997 400

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

Kwota planu uwzględnia wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej  obowiązujący od dnia
1 stycznia 2004 r.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

 - od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, o zniesienie 
    współwłasności oraz darowizny

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 

 - umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa 
   użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego 
   prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do 
   lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa 
   spółdzielczego:  prawa do domu jednorodzinnego oraz
   prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

Przewidywane wpływy od osób prawnych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów wierzycielskich
wynikające z prowadzonej egzekucji administracyjnej przez jednostkę budżetową pn. Inkaso i Egzekucja
Administracyjna.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych 
z ruchem pojazdów

Wydział Księgowości



Wydział Obsługi Urzędu

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5 889 000

 Dochody z tytułu:
1. Opłat  rejestracyjnych pojazdów 3 450 500
     w tym:
     - dowody rejestracyjne 32.000 szt.  x 33,00 zł 1 056 000
     - znaki legalizacyjne 30.000 szt.  x 11,00 zł 330 000
     - tablice rejestracyjne 20.000 szt.  x 80,00 zł 1 600 000
     - tablice rejestracyjne    
       indywidualne 30 szt.  x 1 000,00 zł 30 000
     - pozwolenia czasowe 25.000 szt.  x 16,50 zł 412 500
     - nalepki tymczasowe 2.000 szt.  x 11,00 zł 22 000

2. Uprawnień do kierowania pojazdami 2 151 000
      w tym:
     - prawa jazdy 30.000 szt.  x 70,00 zł 2 100 000
     - prawa jazdy 
       międzynarodowe 2.000 szt.  x 25,00 zł 50 000
     - pozwolenia
       tramwajowe 50 szt.  x 20,00 zł 1 000

3. Sprzedaży kart pojazdu 287 500
      w tym:
     - karta pojazdu 500 szt.  x 500,00 zł 250 000
     - wtórnik karty 500 szt.  x 75,00 zł 37 500

Pozostałe dochody  związane z ruchem pojazdów 108 400

300 osób x 200,00 zł 60 000
2. Zezwolenia dla Stacji Kontroli Pojazdów

 - zezwolenia nowe 1 szt x 400,000 zł 400
 - zmiany zezwoleń 20 szt. x 200,00 zł 4 000

3. Zezwolenia dla Ośrodków Szkolenia Kierowców
 - zezwolenia nowe 2 szt x 400,000 zł 800
 - zmiany zezwoleń 10 szt. x 200,00 zł 2 000

4. Legitymacje instruktora 30 szt. x 40,00 zł 1 200
5. Opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 40 000

 Sezonowość:
 - wpływy realizowane nierytmicznie.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( D.U. Nr 98, poz.602 ze zm.) ,
 - ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125 poz.1371 ze zm.),
 - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie
   w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic ( tablicy)
   rejestracyjnych pojazdów ( Dz.U. Nr 52, poz.557 ze zm.),
 - rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości opłat 
   i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz z a wydanie dokumentów określonych przepisami Prawa o ruchu 
   drogowym ( Dz.U.Nr 8, poz.112 ze zm.),

 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru 
   zaświadczeń oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego 
   taksówką (Dz.U. Nr 125, poz.1371),

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego 180 000

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw
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 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę 
   pojazdu (Dz.U.Nr 137,poz.1310),

 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób
   niepełnosprawnych oraz wysokości opłaty za jej wydanie ( Dz.U.Nr 13,poz.126).

1. Opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość 
     topografii miasta,



Planując wpływy na 2004 r. z tego tytułu przyjęto:
 - wpływy z tytułu wydania nowych licencji - 150.000 zł (ok.. 600 licencji x średnia opłata za licencję 250 zł)
 - wpływy z tytułu wydania innych uprawnień na wykonywanie transportu drogowego - 30.000 zł

Sezonowość:
- wpływy nierytmiczne 

Podstawy prawne:
- ustawa z dnia 06 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz.1371 ze zm.),

700 000

Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano na podstawie kalkulacji:
- 4.000 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej - 400.000,- zł
- 6.000 wpisów za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 300.000,- zł.

 Sezonowość:
 - miesięcznie 1/12 planu rocznego

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 17 grudnia 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz.1178 ze zm.)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 5 000 000

 Kwotę wpływów  z tytułu  wydawanych  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu oszacowano  
 na podstawie:
- ilości aktualnych zezwoleń w 2003 r. - 2 323 szt.,
- wartości sprzedaży w 1 208 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2003,
- nowych zasad wyliczania opłat za zezwolenie.

 Sezonowość:
 - 47% wpływów w styczniu, 20% maju i 12% we wrześniu, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

 Podstawy  prawne:
  - ustawa  z  dnia  26 października 1982 r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.)

362 680 955
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Wpływy z opłaty administracyjnej

OGÓŁEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
                                     FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
                                     NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ           
                                     ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
terytorialnego na podstawie ustaw
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