projekt obywatelski
USTAWA
z dnia .. ……………….. 2012 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1.
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 2 liczbę„39,34 %” zastępuje się liczbą „48,78 %”;
2) w art. 5 ust. 2 liczbę „10,25 %” zastępuje się liczbą „13,03 %”;
3) w art. 6 ust. 2 liczbę „1,60 %” zastępuje się liczbą „2,03 %”;
4) w art. 7 ust. 1 po punkcie 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:
„5) ekologicznej – dla gmin.”
5) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a– 1c w brzmieniu:
„1a. Subwencja ogólna jest uzupełniana o część rekompensującą, która obejmuje
dochody utracone w wyniku zmian w ustawach dotyczących dochodów własnych
jednostek samorządu terytorialnego.
1b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i tryb przyznawania jednostkom samorządu terytorialnego
kwot części rekompensującej, o której mowa w ust. 1a.
1c. Kwotę części rekompensującej, o której mowa w ust. 1a, określa dla każdego
roku budżetowego ustawa budżetowa.”
6) w art. 9 ust. 1 liczbę „0,3934” zastępuje się liczbą „0,4878”;
7) w art. 9 ust. 2 liczbę „0,1025” zastępuje się liczbą „0,1303”;
8) w art. 9 ust. 3 liczbę „0,0160” zastępuje się liczbą „0,0203”;
9) Po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
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„Art. 28 a.
1. Gmina, na terenie której znajdują się obiekty i obszary o szczególnych
walorach przyrodniczych prawnie chronione,określone w ust. 2, otrzymuje
subwencję ekologiczną – jako część ekologiczną subwencji ogólnej.
2. Subwencję ekologiczną dla gminy oblicza się według następującego wzoru:
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gdzie:
Se– subwencja ekologiczna dla gminy, na terenie której znajdują się obiekty
i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione [PLN]
ks – bazowa kwota subwencji, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji rok do roku;
u – waga ochrony dla poszczególnych rodzajów obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych:
u1 – park narodowy wraz z otuliną: 1,
u2 – rezerwat przyrody wraz z otuliną, jeżeli nie jest położony na
terenieparku narodowego: 1,
u3 – park krajobrazowy wraz z otuliną: 0,5,
u4 – obszar chronionego krajobrazu: 0,3,
u5 – obszar specjalnej ochrony ptaków – OSO, jeżeli nie jest położony na terenie
innego obiektu lub obszaru: 0,8,
u6 –specjalny obszar ochrony siedlisk – SOO, jeżeli nie jest położony na terenie
innego obiektu lub obszaru: 0,9;
Px – powierzchnia obiektu lub obszaru chronionego określonego rodzaju [ha].
3. Bazowa kwota subwencji ekologicznej ks wynosi 200 PLN na hektar obiektu
lub obszaru, o którym mowa w ust. 1.Subwencję ekologiczną dla poszczególnych
gmin ustala minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw środowiska.”
10) W art. 34 ust. 1 po punkcie 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. część ekologiczną subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych –
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca;”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2013 roku.
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