
(nr, nazwa)

(nr, nazwa)

Uchwała 
budżetowa 
na 2012 r.

Przewidywane 
wykonanie w 

2012 r.

Projekt planu 
na 2013 r.

1 2 3 4 5 6

1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 001

2 Podatek dochodowy od osób prawnych 002

3 Podatek od nieruchomości 031
4 Podatek rolny 032
5 Podatek leśny 033
6 Podatek od środków transportowych 034

7
Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

035

8 Podatek od spadków i darowizn 036
9 Opłata od posiadania psów 037
10 Wpływy z opłaty produktowej 040
11 Wpływy z opłaty skarbowej 041
12 Wpływy z opłaty targowej 043

13 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 047

14 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu 048

15
Wpływy z innych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw

049

16 Podatek od czynności cywilnoprawnych 050

17 Zaległości z podatków zniesionych 056

18 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób fizycznych 057

19
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

058

20 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 059
21 Wpływy z różnych opłat 069

22

Dochody z najmu i dzierżawy 
skł.majątkowych SP, j.s.t. lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

075

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres jednostki)

L.p. Wyszczególnienie Paragraf

w złotych

Załącznik Nr  1
Dział  ……………………………………….

Rozdział  …………………………………..

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA 2013 r.



1 2 3 4 5 6

23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

076

24
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

077

25 Wpływy z usług 083
26 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 084

27 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 087

28 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 091

29 Pozostałe odsetki 092

30 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 
postaci pieniężnej 096

31 Wpływy z różnych dochodów 097

32
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżace realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.

232

33
Dochody budżetu państwa związane z 
realizacją zadań zlecanych jednostkom 
samorządu terytorialnego

235

34
35

OGÓŁEM

(imię i  nazwisko, stanowisko służbowe)

klasyfikacja paragrafów dochodów jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub 
cyfra 0

data …………………..

sporządził ………………………………….

nr telefonu ………………………………… adres e-mail ………………………….


