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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 22 stycznia 1992 r. 

w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin. 

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania 
w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 110, poz. 
475) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Podstawę ustalenia dochodów kalkulacyjnych 
gmin stanowią dane wynikające ze sprawozdań z wykonania 
budżetu gmin za I półrocze 1991 r. , sporządzanych przez 
gminy na podstawie zarządzen i a nr 36 M inistra Finansów 
z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie sporządzania kwartalnych 
sprawozdań z wykonania budżetów gmin (Dz. Urz. Min. Fin . 
N( 11, poz. 52) . 

§ 2. Dla każdej gminy dochody kalkulacyjne, o których 
mowa w § 1, oblicza się jako iloraz sumy zrealizowanych 
dochodów z tytułu : 

1) podatku od nieruchomości , 

2) podatków i opłat od gospodarstw rolnych oraz podatku 
rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji 
rolnej , 

3) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa, 

tj . dochodów ujmowanych w pozycjach B- D sprawo
zdania, o którym mowa w § 1, przez liczbę mieszkańców 
gminy w dniu 31 grudnia 1990 r. 

§ 3. Dochody kalkulacyjne (wskaźnik A), o których 
mowa wart. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. 
o dochodach gmin i zasadach ich subwencjo'lowania 
w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 110, poz. 
475), oblicza się dla każdej gminy mnożąc wielkość ob
liczoną według zasad określonych w § 2 przez wskaźnik 
określający relację planowanych dochodów wszystkich 
gmin z tytułów wymienionych w § 2 do wykonania tych 
dochodów w pierwszym półroczu 1991 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia. 

Min ister Finansów: K. Lutkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 stycznia 1992 r. 

w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. 

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 
27, poz. 111 , z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 
268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41 , poz. 325, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 
74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 110, poz. 475) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Pobierane na terenie gminy od podatników 
podatku rolnego, będących osobami fizycznymi lub jedno
stkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, 
świadczenia z tytulu tego podatku oraz: 

1) podatku od nieruchomości , 

2) podatku leśnego , 

przypadające za dany rok od tego samego zobowiązane 
go, a jeżeli zobowiązanym jest osoba fizyczna - także od 
członków jego rodziny prowadzących z nim wspólną gos
podarkę rolną w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 
- stanowią jedno łączne zobowiązanie , zwane dalej " zobo
wiązaniem pieniężnym" . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli na 
gruntach jest prowadzona wspólna gospodarka rolna przez 
irme osoby niż wymienione w tym przepisie, będące współ
właścicielami gospodarstwa rolnego. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do państwowych 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej. 

§ 2. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych i jed 
nostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej 
ustala w nakazie płatn i czym wójt (burmistrz, prezydent) 
oddzielnie na każde półrocze roku podatkowego. 

§ 3. Należności określone w § 1 ujmuje się w jednym 
nakazie płatniczym w kwotach odrębnych i w sumie łącznej , 

a w rachunkowości przy ich poborze - tylko w sumie 
łącznej. 

§ 4. Osobą, na którą wystawia się nakaz płatniczy, 

prowadzi rachunkowość, wystawia tytuły wykonawcze 
w postępowaniu egzekucyjnym i z którą załatwia się inne 
sprawy ze skutkiem dla pozostałych osób, na których ciąży 
obowiązek uiszczenia zobowiązania pieniężnego, jest podat
nik podatku rolnego, a gdy gospodarstwo stanowi współ
własność kilku osób - ta spośród nich, która to gospodarst
wo prowadzi, a jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą wszyscy 
lub niektórzy spośród współwłaścicieli albo inne osoby nie 
będące współwłaścicielami gospodarstwa - którykolwiek 
ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego. 


