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Lp Opis zadania Plan na 2014 

1 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy 
Konopiska – etap Aleksandria, Kopalnia 

5.849.685,25 

2 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sadowej wraz z przesyłem 
ścieków do ul.Spółdzielczej w gminie Konopiska 

1.510.000,00 

3 
Budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w 
Korzonku – F.sołecki 

8.321,37 

4 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w 
m.Rększowice 
(koszt zadania -550.000,00 + pomoc finansowa dla 
Województwa – 220.000,00) 

770.000,00 

5 

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW 904 w 
m.Kopalnia 
(koszt zadania – 1.080.000,00 + pomoc finansowa dla 
Województwa – 330.000,00 

1.080.000,00 

6 
Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z 
terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska 
i Miasta Częstochowy. 

24.000,00 

7 
Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Częstochowskiej 
w Konopiskach 

50.000,00 

8 
Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Górka w m. 
Konopiska 

60.000,00 

9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jowisza w Konopiskach 20.000,00 
10 Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach 100.000,00 
11 Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk 550.000,00 

12 
Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania 
przygotowania ciepłej wody użytkowej  w budynku Gminnej 
Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach 

289.687,00 

13 Wykup gruntu pod przepompownię 180.000,00 

14 
Modernizacja budynku Urzędu Gminy z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii 

100.000,00 

15 
Budowa infrastruktury informatycznej  dla Subregionu 
Północnego E-Region Częstochowski  

131.086,60 

16 
Zakup bram wjazdowych na posesję  strażnicy OSP 
Rększowice -  F.sołecki 

6.000,00 

17 
Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz w celu pełnienia 
funkcji społeczno-kulturalnych 

350.000,00 

18 
Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z 
wymianą źródła ciepła  

400.000,00 

19 Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii 550.000,00 
20 Rozbudowa placu zabaw przy ZSP Aleksandria I - F.sołecki 14.644,60 

21 

Budowa boiska przy ZSP w Rększowicach 
 – F.sołecki – 18.000,00 
- Program Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  
10.000,00 

28.000,00 

22 
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska 
na kuchnię szkolną 

150.000,00 

23 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria 80.000,00 
24 Budowa sieci hydrantowej przy ZSP Hutki 10.000,00 
25 Wyposażenie stołówki szkolnej 27.000,00 
26 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 130.000,00 
27 Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej 50.000,00 
28 Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii 50.000,00 

 
Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP 
Aleksandria ul. Gościnna – wykonanie instalacji 
nawadniającej płytę boiska 

61.456,00 

   
 RAZEM: 12.629.880,82 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Stawka 
podatku 

Od gruntów: 

 
1 

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

1 m² powierzchni 0,75 zł 

 
2 

Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

1 ha powierzchni 4,56 zł 

 
3 

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 

 
1 m² powierzchni 

0,30 zł 

Od budynków lub ich części:   

 
4 

Od budynków mieszkalnych lub ich części 1 m² powierzchni 
użytkowej 

0,73 zł 

 
5 

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej 

 
1 m² powierzchni 

użytkowej 

19,03 zł 

 
6 

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

 
1 m² powierzchni 

użytkowej 

10,75 zł 

 
7 

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadzczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 

 
1 m² powierzchni 

użytkowej 

4,63 zł 

 
8 

Od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 

 
1 m² powierzchni 

użytkowej 

5,85 zł 

Od budowli 

 
9 

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

2 % 

 
9a 

z tym że: 
Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm. 
), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80 % 

 
% od wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 

i ust.3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych 

0,14 % 
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Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na 2014 rok w wysokości : 
 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty 
( w złotych ) 

 
1 

 
Handel ze straganu 

26,00 

 
2 

 
Handel z samochodu lub innych pojazdów 

40,00 

 
3 

 
Handel z ręki, z kosza 

12,00 

 

  
Rodzaj środka transportowego Stawki podatku (w złotych) 

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

wyprodukowane po roku 2004 661 

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej 734 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

wyprodukowane po roku 2004 1.108 

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej 1.230 

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 

wyprodukowane po roku 2004 1.327 

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej 1.476 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawki 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 

dwie osie jezdne 

12 13 123 185 

13 14 368 493 

14 15 997 1.109 

15  1.219 1.550 

trzy osie jezdne 

12 17 246 368 

17 19 482 676 

19 21 1.218 1.352 

21 23 1.440 1.602 

23 25 1.680 1.970 

25  1.680 1.970 

cztery osie i więcej 

12 25 870 1.230 

25 27 1.680 1.846 

27 29 1.894 2.090 

29 31 2.090 3.013 

31  2.350 3.013 
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TO DLA NAS WAŻNE...     

 

 
 
 
Ciągnik siodłowy lub balastowy 

Stawki podatku (w złotych) 

Wyprodukowane 
w 2004 r. i wcześniej 

Wyprodukowane 
po 2004 r. 

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 ton 
włącznie 

1.230 1.109 

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton do poniżej 
12 ton 

1.602 1.474 

 

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 

Inne systemy 
zawieszenia 

dwie osie 

12 18 614 734 

18 25 886 984 

25 31 1.109 1.230 

31  1.883 2.373 

trzy osie 

12 40 1.994 2.215 

40  2.447 3.075 

 

Autobusy o liczbie miejsc siedzących Stawki podatku (w złotych) 

Autobusy wyprodukowane w 2004 r. 
i wcześniej 

Autobusy wyprodukowane po 
2004 r. 

Autobusy o liczbie poniżej 30 miejsc siedzących 1.476 1.327 

Autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc 
siedzących 

1.721 1.550 

 

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

Stawka podatku (w złotych) 
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lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

jedna oś 

12 18 123 185 

18 25 661 734 

25  734 861 

dwie osie 

12 28 442 493 

28 33 858 1.045 

33 38 1.327 1.602 

38  1.610 2.092 

trzy osie i więcej 

12 38 997 1.167 

38  1.327 1.602 
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