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Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Biała według źródeł     
                        pochodzenia na rok budżetowy 2007. 
 

Plan dochodów na 2007 r.  
Lp. 

 
Źródło dochodów 

 
§ Ogółem w tym zadania zlecone  

1 2 3 4 5 

1. Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
0010 1.982.497  

2. Podatek dochodowy od osób 

prawych 
0020 35.000  

3. Podatek od nieruchomości 0310 1.969.300  

4. Podatek rolny 0320 1.543.100  

5. Podatek leśny 0330 31.420  

6. Podatek od środków 

transportowych 
0340 73.350  

7. Podatek od działalności 

gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w 

formie karty podatkowej 

0350 10.000  

8. Podatek od spadków i 

darowizn 
0360 10.000  

9. Podatek od posiadania psów 0370 3.000  

10. Wpływy z opłaty 

produktowej 
0400 500  

11. Wpływy z opłaty skarbowej 0410 27.000  

12. Wpływy z opłaty targowej 0430 ---  

13. Wpływy z opłaty 

eksploatacyjnej 
0460 1.000  

14. Wpływy z opłat za zarząd, 

użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości  

0470 6.500  

15. Wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 

0480 139.000  

16. Wpływy z innych lokalnych 

opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw  

0490 8.000  

17. Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
0500 45.000  

18. Wpływy z różnych opłat 0690 7.500  

19. Dochody 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  

0750 811.000  



20. Wpływy z tytułu 

przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w 

przysługującego osobom 

fizycznym w prawo 

własności 

0760 2.000  

21. Wpływy z usług 0830 234.300  

22. Wpływy ze sprzedaży 

składników majątkowych 
0870 200.000  

23. Odsetki od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i 

opłat 

0910 4.100  

24. Pozostałe odsetki 0920 30.000  

25. Wpływy z różnych 

dochodów 
0970 500  

26. Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących  z 

zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie ustawami 

2010 2.081.916 2.081.916 

27. Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na 

realizację własnych zadań 
bieżących gmin 

2030 466.000  

28. Środki na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

gmin, powiatów, 

samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2700 30.000  

29. Subwencje ogólne z budżetu 

państwa 
2920 11.453.238  

30. Dotacje otrzymane z 

funduszy celowych na 

finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

6260 330.000  

31. - środki na dofinansowanie  

  własnych inwestycji gmin,  

  powiatów, samorządów  

  województw, pozyskane z   

  innych źródeł 

6298 1.215.089  
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