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Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 30.540.107,96 zł wykazane w 
sprawozdaniu Rb-27S za 2011 rok składają się należności z tytułu: 
– podatku dochodowego od osób fizycznych /3.002.318 zł/, 
– podatku od nieruchomości /10.863.467,16 zł/, 
– podatku rolnego /30.825,77 zł/, 
– podatku leśnego /24 zł/, 
– podatku od środków transportowych /1.115.661,09 zł/, 
– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

/849.956,92 zł/, 
– podatku od spadków i darowizn /277.030,58 zł/, 
– wpływów z opłaty skarbowej /738,10 zł/, 
– wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /1.096.287,44 zł/, 
– wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /21.782,68 zł/, 
– wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw /840.519,99 zł/, 
– podatku od czynności cywilnoprawnych /54.202,26 zł/, 
– zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /9.557,15 zł/, 
– grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /172.482,67 zł/, 
– wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych /16.216,48 zł/, 
– wpływów z różnych opłat /191.202,93 zł/, 
– dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 
umów o podobnym charakterze /204.994,36 zł/, 

– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności /76.484,24 zł/, 

– wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości /2.377.941,07 zł/, 

– wpływów z usług /139.362,32 zł/, 
– odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2.570,19 zł/, 

– odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /6.022.176,36 zł/, 
– pozostałych odsetek /1.183.943,37 zł/, 
– wpływów z różnych dochodów /1.965.238,52 zł/, 
– dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /14.904,05 zł/, 
– wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości /10.220,26 zł/. 


