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Lokalne władze polskich miast i miasteczek weszły w go-
rący okres przygotowywania budżetów na 2020 rok. Do 
15 listopada samorządy powinny przedłożyć Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej ich projekty. Dobrych informacji dla 
mieszkańców będzie raczej niewiele - czytamy w dzienniku 
„Rzeczpospolita”. Przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem 
w tym roku stanęło również Miasto Kielce. 
„Za obietnice rządu zapłacą 
mieszkańcy dużych miast” - 
głoszą kolejne medialne infor-
macje. „Rząd zamierza reali-
zować szereg swoich obietnic 
za pieniądze samorządów. To 
niższy PIT, zerowy podatek 
dla młodych czy podwyżki 
nauczycieli” - słyszymy w te-
lewizyjnych wiadomościach.

Nie inaczej jest w prasie 
ogólnopolskiej, gdzie niemal 
każdego dnia czytamy o ros-
nącym dysonansie między 
samorządami a rządem.

Samorządy 
na skraju bankructwa
Jednoznaczne, wyjątkowo 
spójne stanowisko w tym 
zakresie prezentują również 
włodarze największych pol-
skich miast.

- Przewidujemy, że wpływy 
do budżetu miasta będą o oko-
ło 170 mln zł niższe niż do tej 
pory - nie ukrywa Jacek Jaśko-

wiak, prezydent Poznania. To 
trend ogólnopolski, choć po-
szczególne miasta różni skala. 
Dla przykładu - w przypadku 
Bydgoszczy będzie to ok. 100 
mln zł mniej, ale już w War-
szawie aż 800 mln zł. - Wiele 
gmin stanie pod znakiem ban-
kructwa, mając kłopot ze zło-
żeniem budżetu - podkreśla 
przed telewizyjnymi kame-
rami Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent gdańska.

- To oznacza dla nas drama-
tyczne wybory, zmuszające 
nas do wykreślenie konkret-
nych inwestycji i wydatków, 
byśmy mogli spiąć budżet - 
tłumaczy włodarz Poznania.

Jak radzą sobie z tym po-
zostali? - Szukamy oszczęd-
ności, gdzie to tylko możliwe. 
Niestety, prawdopodobne jest 
zamrożenie wydatków bieżą-
cych, związanych chociażby 
z funkcjonowaniem miejskich 
szpitali czy teatrów - mówi 

wprost Rafał Trzaskowski, pre-
zydent Warszawy.

- Sytuacja jest dramatycz-
na. Będziemy zmuszeni do 
cięcia wydatków bieżących 
w zakresie kultury i sportu 
- przyznaje Rafał Bruski, pre-
zydent Bydgoszczy. A władze 
Sopotu mówią nawet o ko-
nieczności rezygnacji z czę-
ści prorozwojowych projek-
tów unijnych.

Wydatki rosną 
w błyskawicznym tempie
ekonomii nie da się oszukać. 
Wydatki bieżące miast bardzo 
silnie rosną, m.in. w efekcie 
podwyżki płacy minimalnej, 
wynagrodzeń pracowników 
oświaty czy innych grup za-
wodowych, ogromnego wzro-
stu cen energii oraz innych 
usług. To wszystko przy spa-
dających bąd� utrzymujących 
się na stałym poziomie docho-
dach bieżących.

- Rzeczywiście istnieje 
ryzyko dużych problemów 
z uchwaleniem budżetu - przy-
znaje na łamach „Rzeczpospo-
litej” Anna Zurman, skarbnik 
gminy Drawsko. - By temu 
zapobiec, trzeba się postarać 
z jednej strony o zwiększenie 
dochodów własnych, takich, 
na które gmina ma wpływ, 
a z drugiej o zmniejszenie wy-
datków - dodaje.

Samorządy starają się, by 
poprawić wzrost dochodów, 
ale... to nie są miłe informacje 
dla mieszkańców. Mimo to 
w całej Polsce wzrastają podat-
ki, czynsze dzierżawne, czyn-
sze za mieszkania, czynsze 
za lokale użytkowe oraz inne 
opłaty lokalne.

Co może wzrosnąć,
 o ile i dlaczego?
W Kielcach, po negatywnie 
ocenionej na początku tego 
roku perspektywie finansowej 
przez agencję ratingową Fitch 
(będącej efektem prowadzo-
nej polityki w ostatnich la-
tach), na przestrzeni ostatnich 
miesięcy udało się ograniczyć 
wydatki. To zostało dostrzeżo-
ne w najnowszym, opubliko-
wanym we wrześniu raporcie.

Jednocześnie agencja Fitch 
wskazała jednak pilną ko-
nieczność zwiększenia docho-
dów własnych miasta, czyli 

elementu, który dotąd w żad-
nym stopniu nie uległ zmianie.

Podwyżki mają swoje głębo-
kie uzasadnienie - wzrost do-
chodów pozwoli Miastu Kiel-
ce realizować swoje zadania 
własne, nie rezygnując przy 
tym z ważnych dla mieszkań-
ców inwestycji, na przykład 
drogowych.

Tymczasem niektóre stawki 
nie były zmieniane w Kielcach 
nawet od ośmiu lat.

Spójrzmy na historię: funk-
cjonująca do dziś opłata za 
pobyt dziecka w żłobku zosta-
ła wprowadzona w 2011 roku. 
Strefa płatnego parkowania 
- w 2012 roku. Stawka za od-
biór odpadów komunalnych 
oraz bilety komunikacji miej-
skiej - w 2013 roku. Najpó�niej 
nastąpił ostatni wzrost stawek 
podatku od nieruchomości, bo 
w 2016 roku.

Przez ten czas rzeczywi-
stość pod względem płac oraz 
innych kosztów zmieniła się 
w sposób diametralny.

 Mając na uwadze aktualną 
sytuację finansową, miejscy 
urzędnicy przygotowali pro-
jekty uchwał dotyczące pod-
niesienia niektórych opłat dla 
mieszkańców. Decyzję na ich 
temat podejmą kieleccy radni 
w trakcie sesji Rady Miasta, 
którą zaplanowano na czwar-
tek, 21 listopada 2019 roku.

Wszelkie zmiany wpłyną 
jednak na zawartość portfeli 
mieszkańców Kielc. Dlatego 
w niniejszym dodatku prag-
niemy przedstawić Państwu 
pełną informację - wyjaśniamy 
przyczyny proponowanych 
podwyżek (w podziale na ka-
tegorie), przypominamy o do-
tychczasowych stawkach oraz 
wskazujemy, jak bardzo mogą 
się one zmienić.

- Decyzje rządu, który nakła-
da na samorządy dodatkowe 
obowiązki i obciążenia, dotyka-
ją miasta każdej wielkości, ale 
na końcu najmocniej odczują 
to ich mieszkańcy. Jako władze 
miasta mamy obowiązek wy-
pełniać narzucone nam zadania, 
związane między innymi z edu-
kacją czy opieką społeczną. To 
elementy, które pochłaniają 
ogromne środki finansowe.

Bez zwiększenia dochodów 
miasta, czyli podwyższenia opłat, 
nie będziemy w stanie również 
ud�wignąć nawet drobnych in-
westycji. A przecież od tego zale-
ży rozwój naszego miasta.

Jesteśmy zmuszeni do po-
dejmowania trudnych decyzji. 
Robimy to, bo patrzymy odpo-
wiedzialnie na obecną sytuację 
miasta, ale również jego przy-
szłość. Od nas zależy, w jakim 
kierunku będą dalej zmierzały 
Kielce - mówi Bogdan Wenta, 
prezydent Kielc

cZy te podwyżki 
sĄ na pewno koniecZne? 
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Zwolnienie od podatku 
dla nowych powierZchni 
biurowych 
Z jednej strony - wzrost stawek. Z drugiej - przewidywane 
są zwolnienia od podatku. Przez miejskich urzędników 
przygotowany został projekt uchwały w sprawie udziele-
nia zwolnienia z podatku od nieruchomości. Kto będzie 
mógł z niego skorzystać?  

Proponowane zwolnienie 
w podatku od nieruchomo-
ści, stanowiącego regionalną 
pomoc inwestycyjną, może 
nastąpić dla nowo wybudowa-
nych budynków o powierzchni 
użytkowej co najmniej 4000 
m2 (związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, będących w posiadaniu 
przedsiębiorcy), stanowiących 
inwestycję początkową na te-
renie Miasta Kielce, w których 
co najmniej 80% powierzchni 
użytkowej stanowić będzie 
powierzchnia biurowa o wyso-
kim standardzie.

Projekt uchwały zakłada, iż 
zwolnieniu nie będą podlegały 
budynki, które zostały rozbu-
dowane, odbudowane, nad-

W Kielcach stawki po-
datku od nieruchomości 
nie zmieniały się od 2016 
roku. Teraz może to nastą-
pić, jednak przygotowana 
propozycja jest daleka od 
dozwolonej, maksymalnej 
wysokości stawek, określo-
nej dla miast i gmin przez 
Ministerstwo Finansów. 

Propozycja podniesienia stawek 
podatkowych to efekt długich 
przygotowań i szeregu konsul-
tacji. Należy podkreślić, że zo-
stała ona przedstawiona m.in. 
kieleckim przedsiębiorcom 
i spotkała się z ich zrozumie-
niem.

Jak zaznaczają miejscy urzęd-
nicy, proponowany poziom 
wzrostu stawek podatkowych 
dla przedsiębiorców nie wpłynie 
na zmniejszenie konkurencyj-
ności miasta, ponieważ stawki 
nadal będą kształtowały się na 
poziomie niższym lub też w nie-
których przypadkach znacznie 
niższym niż w porównywalnych 
wielkościowo miastach.

Zachowane stawki 
preferyncyjne
W myśl propozycji, w przypadku 
prowadzenia działalności gospo-
darczej podwyższenie stawek po-

Zmiany w polityce podatkowej kielc 

Rozpoczynając temat opłat za gospodarowanie odpadami, należy podkreślić, że gmina 
nie może na nich ani zarabiać, ale również nie może do nich dokładać. Mówi o tym wyra�-
nie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w miastach oraz gminach. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany 
przez miasto powinien się samofinansować. Nakłada to obowiązek 
ustalania wysokości opłat dla mieszkańców na takim poziomie, by 
pokrywały one koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami.

Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich miesięcy oraz najbliższe 
perspektywy, utrzymanie obecnych stawek w Kielcach, niestety, nie 
jest możliwe.

Rosną koszty - nawet o 1000%
Zaproponowana podwyżka cen opłat wynika w dużej mierze ze 
zwiększonych kosztów, jakie Miasto Kielce będzie zobowiązane po-
nosić od dnia 1 stycznia 2020 roku za zagospodarowanie odpadów 
w instalacji komunalnej w Promniku. Opłata ta wzrasta bowiem od 
nowego roku aż o 60% w stosunku do stanu obecnego.

Zwiększenie kosztów jest w głównej mierze spowodowane zmia-
nami prawnymi, jakie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Promni-
ku jest zobowiązany wdrożyć.

Na wzrost cen ma wpływ przede wszystkim wejście w życie Roz-
porządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze śro-
dowiska. Zgodnie z nim tzw. opłata marszałkowska za składowanie 
odpadów wzrasta od stawki 24,15 zł/Mg (w 2017 r.) do stawki 270 zł/
Mg (w 2020 r).

To aż ponad 1000% więcej niż jeszcze trzy lata temu.

To nie koniec. Zmiana ustawy o odpadach nakłada na ZUO w Prom-
niku kolejne koszty. Są one wynikiem konieczności ustanowienia 
zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków 
w środowisku oraz szkód w środowisku, na przykład w przypadku 
pożaru odpadów, które w ostatnim czasie stają się dość częstym zja-
wiskiem.

Powyższe zmiany wpływają bezpośrednio na wzrost cennika opłat 
za przyjmowanie odpadów w Promniku.

Dodatkowo, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych obliguje jednostki samorządu terytorialnego, aby od 1 stycznia 
2022 roku zlecały wykonanie zadań publicznych podmiotom, które 
dysponują 10-procentowym udziałem pojazdów elektrycznych.

W przypadku zadania publicznego, polegającego na odbiorze od-
padów, koszt tylko jednego pojazdu bezpylnego, napędzanego gazem 
ziemnym wykorzystywanego do odbioru odpadów komunalnych 
wynosi 1 mln zł. Dostosowanie floty pojazdów do wymagań ustawy 
z całą pewnością wpłynie na wzrost kosztów ponoszonych za odbiór 
odpadów.

Większa płaca minimalna - o 1000 zł
Kolejnym, niezwykle istotnym czynnikiem jest wzrost minimalnej 
krajowej stawki wynagrodzenia. Od roku 2013 do roku 2020 jej wyso-
kość wzrosła o 1000 zł. Skalę wzrostu obrazuje poniższa tabela.

W tym miejscu należy podkreślić, że obecna wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi została uchwalona w 2013 
roku i na przestrzeni ostatnich 6 lat nie była zmieniana, mimo iż kosz-
ty pracy znacząco wzrosły.

Rządowe doniesienia o prognozowanym wzroście minimalnego 
wynagrodzenia z pewnością przełożą się w sposób pośredni na oferty 
składane przez firmy mające świadczyć usługę związaną z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów.

Ponadto uchwalona w lipcu bieżącego roku, zmiana ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w miastach oraz gminach, mówi 
o tym, że Rada Miasta ma określić stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nierucho-
mości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wyso-
kość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość maksymalnej stawki 
opłaty.

Tym samym zachodzi konieczność zróżnicowania stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami 
ustawy.

Selekcja odpadów ma wpływ na budżet
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów miasto musi 
pokryć także m.in. koszty tworzenia i utrzymania Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W Kielcach koszty funkcjonowania PSZOK z roku na rok stają się 
coraz wyższe ze względu na coraz większą ilość zagospodarowywa-
nych w ten sposób odpadów przez mieszkańców miasta. Poniższa ta-
bela prezentuje prawie dwukrotny wzrost ilości odpadów oddanych 
w roku 2018 w stosunku do roku 2015.

świadczy to o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców 
oraz o efektywnie prowadzonej edukacji ekologicznej - co zasługuje 
na wyróżnienie i słowa uznania - jednak nie pozostaje bez wpływu na 
budżet przeznaczony na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Podwyżki możliwe od kwietnia
Dodatkowo, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Rada Miasta, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie 
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 
z gospodarstw domowych.

Powyższy zapis ustawy ma charakter obowiązkowy, dlatego 
zachodzi konieczność jego uwzględnienia w uchwale. Wysokość 
zwolnienia została skalkulowana proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 
domowych.

Zaproponowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny, określono w wysokości 19 złotych za jedną osobę 
zamieszkującą daną nieruchomość. gdy nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny - w wysokości 38 zł za jedną osobę. Te zmiany 
mogą wejść w życie od 1 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie ustala się (od 1 września 2020 roku) zwolnienie 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od 
jednego mieszkańca. 

na „Śmieciach” miastu 
ZarabiaĆ nie wolno 

2 Aktualnie w Kielcach   Miesięcznik Urzędu Miasta Kielce

rok ilość przyjętych odpadów

2015 1598 Mg

2016 2088 Mg

2017 2280 Mg

2018 2520 Mg

graniczne daty prognozowane stawki 
płacy minimalnej

1 stycznia 2021 3000,00 zł
1 stycznia 2022 ok. 3330,00 zł
1 stycznia 2023 ok. 3670,00 zł
1 stycznia 2024 4000,00 zł

data wprowadzenia stawka minimalna 
brutto

1 stycznia 2020 2 600,00 zł

1 stycznia 2019 2 250,00 zł

1 stycznia 2018 2 100,00 zł

1 stycznia 2017 2 000,00 zł

1 stycznia 2016 1 850,00 zł

1 stycznia 2015 1 750,00 zł

1 stycznia 2014 1 680,00 zł

1 stycznia 2013 1 600,00 zł



Zwolnienie od podatku 
dla nowych powierZchni 
biurowych 
Z jednej strony - wzrost stawek. Z drugiej - przewidywane 
są zwolnienia od podatku. Przez miejskich urzędników 
przygotowany został projekt uchwały w sprawie udziele-
nia zwolnienia z podatku od nieruchomości. Kto będzie 
mógł z niego skorzystać?  

Proponowane zwolnienie 
w podatku od nieruchomo-
ści, stanowiącego regionalną 
pomoc inwestycyjną, może 
nastąpić dla nowo wybudowa-
nych budynków o powierzchni 
użytkowej co najmniej 4000 
m2 (związanych z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, będących w posiadaniu 
przedsiębiorcy), stanowiących 
inwestycję początkową na te-
renie Miasta Kielce, w których 
co najmniej 80% powierzchni 
użytkowej stanowić będzie 
powierzchnia biurowa o wyso-
kim standardzie.

Projekt uchwały zakłada, iż 
zwolnieniu nie będą podlegały 
budynki, które zostały rozbu-
dowane, odbudowane, nad-

budowane, przebudowane, 
zmodernizowane i wyremon-
towane. Uchwała umożliwi 
przedsiębiorcom realizującym 
inwestycje początkowe na 
uzyskanie zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości na okres 
maksymalnie 3 lat.

Działania Miasta, obniżające 
obciążenia podatkowe, mają 
na celu okazanie wsparcia 
dla nowych inwestycji, a tak-
że pozwolą inwestorom na 
obniżenie kosztów opłat dla 
przyszłych najemców, czyli 
oferowanie korzystniejszych 
warunków kosztowych przy 
jednoczesnym uzyskaniu lep-
szej dochodowości z projektu.

Inicjatywa ma za zadanie pro-
mować rozwój firm funkcjonu-

jących już na kieleckim rynku, 
a także zachęcać przedsiębior-
ców działających na terenie kra-
ju. Firmy zaliczane do sektora 
nowoczesnych usług dla bizne-
su są zainteresowane ekspan-
sją w miastach regionalnych. 
Kluczowym czynnikiem jest 
jednak dostępność gotowych 
powierzchni biurowych, za-
pewniających bezpieczeństwo 
informatyczne, swobodę aran-
żacji wnętrza czy możliwość 
rozwoju firmy w przyszłości.

Według danych na początek 
listopada 2019 r. w Kielcach za-
równo na rynku pierwotnym, 
jak i wtórnym nie ma nierucho-
mości biurowej typu open spa-
ce w wysokim standardzie, co 

uniemożliwia nie tylko wejście 
do Kielc nowych firm usługo-
wych, ale ogranicza plany roz-
wojowe firm już działających 
na naszym rynku. Pozbawia ich 
to możliwości przeprowadzki 
do większego biura spełniają-
cego kryteria dobrej lokalizacji 
(pod kątem transportu publicz-
nego), odpowiedniej specyfika-
cji technicznej oraz efektyw-
nych powierzchni biurowych.

Początkowym efektem dla 
budżetu Miasta Kielce będzie 
ubytek dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości 
za budynki powstałe w wyni-
ku inwestycji początkowych. 
Jednak w dalszej perspekty-
wie nastąpi wzrost dochodów 
podatkowych wynikający ze 
zwiększenia przedmiotów 
opodatkowania na terenie mia-
sta, które są opodatkowane we-
dług najwyższych stawek. 

W Kielcach stawki po-
datku od nieruchomości 
nie zmieniały się od 2016 
roku. Teraz może to nastą-
pić, jednak przygotowana 
propozycja jest daleka od 
dozwolonej, maksymalnej 
wysokości stawek, określo-
nej dla miast i gmin przez 
Ministerstwo Finansów. 

Propozycja podniesienia stawek 
podatkowych to efekt długich 
przygotowań i szeregu konsul-
tacji. Należy podkreślić, że zo-
stała ona przedstawiona m.in. 
kieleckim przedsiębiorcom 
i spotkała się z ich zrozumie-
niem.

Jak zaznaczają miejscy urzęd-
nicy, proponowany poziom 
wzrostu stawek podatkowych 
dla przedsiębiorców nie wpłynie 
na zmniejszenie konkurencyj-
ności miasta, ponieważ stawki 
nadal będą kształtowały się na 
poziomie niższym lub też w nie-
których przypadkach znacznie 
niższym niż w porównywalnych 
wielkościowo miastach.

Zachowane stawki  
preferyncyjne
W myśl propozycji, w przypadku 
prowadzenia działalności gospo-
darczej podwyższenie stawek po-

datku nastąpi od gruntów średnio 
o 7% i budynków średnio o 4% 
z zachowaniem stawek preferen-
cyjnych, które nadal będą o 50% 
niższe od stawek podstawowych 
oraz od gruntów i budynków 
mieszkalnych średnio o 15%.

Zgodnie z projektem uchwały, 
stawka od 1 m2:

gruntów
·  związanych z działalnością 
gospodarczą wyniesie 0,89 zł  
i będzie wyższa od obecnej  
o 6 groszy (7,2%), co stanowić bę-
dzie 93,7% stawki maksymalnej

·  zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie kultury fizycznej i sportu, 
w zakresie produkcji wyrobów 
piekarniczych, cukierniczych 
na powierzchni do 300 m2 oraz 
w zakresie naprawy obuwia i na-
prawy zegarków, wyniesie 0,45 
zł i będzie wyższa od obecnej o 3 
grosze (7,1%), co stanowić będzie 
47,4% stawki maksymalnej

·  pozostałych, wyniesie 0,44 zł 
i będzie wyższa od obecnej o 6 
groszy (15,8%), co stanowić bę-
dzie 88% stawki maksymalnej

·  położonych w strefie ochronnej 
ujęcia wody podziemnej Kielce-
-Białogon wyniesie 0,07 zł i bę-
dzie wyższa od obecnej o 1 grosz 
(16,7%), co stanowić będzie 14% 
stawki maksymalnej

budynków
·  mieszkalnych, wyniesie 0,73 zł  
i będzie wyższa od obecnej o 9 
groszy (14,1%), co stanowić bę-
dzie 90,12% stawki maksymal-
nej

·  związanych z działalnością 
gospodarczą wyniesie 23,10 zł  
i będzie wyższa od obecnej 
o 80 groszy (3,6%), co stanowić 
będzie 96,65% stawki maksy-
malnej

·  zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie kultury fizycznej i sportu, 
w zakresie produkcji wyrobów 
piekarniczych, cukierniczych 
na powierzchni do 300 m2 oraz 
w zakresie naprawy obuwia 
i naprawy zegarków wynie-
sie 11,55 zł i będzie wyższa od 
obecnej o 40 groszy (3,6%), co 
stanowić będzie 48,3% stawki 
maksymalnej

·  związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych wy-

niesie 4,70 zł i będzie wyższa od 
obecnej o 24 grosze (5,4%), co 
stanowić będzie 96,51% stawki 
maksymalnej,

·  związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych na 
powierzchni powyżej 2700 m2  

wyniesie 1,62 zł i będzie wyższa 
od obecnej o 15 groszy (10,2%), 
co stanowić będzie 33,3% staw-
ki maksymalnej

·  pozostałych wyniesie 7,73 zł  
i będzie wyższa od obecnej o 33 
grosze (4,5%), co stanowić bę-
dzie 96% stawki maksymalnej

Taki wzrost stawek zapewni 
Miastu Kielce w 2020 roku więk-
sze wpływy z tytułu podatku 
od nieruchomości w wysokości 
4,7 mln złotych, a równocześnie 
nie powinien spowodować zbyt 
wielkiego wzrostu obciążenia dla 
podatników. Uzyskane dochody 
pozwolą na prawidłową realiza-
cję zadań zaplanowanych w bu-
dżecie miasta na 2020 rok.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku samorządowym  
w Kielcach należy do najniższych w kraju. Te stawki 
nie były zmieniane od 2011 roku. Zgodnie z nową pro-
pozycją, oferta Kielc w skali ogólnopolskiej wciąż bę-
dzie bardzo atrakcyjna. 

Spójrzmy, jak sytuacja wygląda w innych polskich miastach. 
Przykładowa wysokość za pobyt dziecka do 10 godzin w żłob-
kach samorządowych w kraju oraz stawka dzienna za wyży-
wienie prezentuje się następująco:

W Kielcach za opiekę nad dzieckiem (w wymiarze do 10 go-
dzin dziennie w żłobku utworzonym przez Miasto Kielce) ro-
dzice lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą opłatę 100 zł za 
pobyt. Opłata za wyżywienie wynosi zaś 5,50 zł dziennie, czyli 
maksymalnie 126,50 zł miesięcznie.

Możliwe są jednak zwolnienia z opłat: w wysokości 50% za 
drugie dziecko (w przypadku równoczesnego pobytu w żłobku 
drugiego dziecka z rodziny) oraz w całości w przypadku rodzin 
posiadających troje lub więcej dzieci.

Na koniec września 2019 roku, z meldunków żłobków samo-
rządowych i informacji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
wynika, iż na 702 zapisanych dzieci maluchów z odpłatnością 
100% jest 592, z 50% - 15, zaś zwolnionych z opłat pozostaje 95 
pociech. W przypadku 16 dzieci opłatę za wyżywienie pokrywa 
MOPR.

Przygotowana uchwała proponuje jedynie podniesienie 
opłaty za pobyt w wysokości 150 zł miesięcznie za jedno dzie-
cko. Maksymalna opłata za wyżywienia została określona 
w wysokości 161 zł miesięcznie i została obliczona z pomnoże-
nia stawki dziennej w wysokości 7 zł przez maksymalną ilość 
dni roboczych w miesiącu. Zwolnienia z opłat zostaną utrzy-
mane na dotychczasowym poziomie.

Co ważne, uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną 
w całości przeznaczone na bieżące funkcjonowanie żłobków 
samorządowych. 

Zmiany w polityce podatkowej kielc kieleckie żłobki  
- atrakcyjne na 
mapie polski
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miasto opłata za pobyt stawka dzienna 
za żywienie

Kraków 199 zł 6,5 zł

Gdańsk 458,50 zł 8 zł

Bydgoszcz 1,90 zł za godzinę 7 zł

Katowice 150 zł 5 zł

Lublin 225 zł 6 zł

Poznań 443,17 zł 5 zł

Rzeszów 270 zł 5 zł

Warszawa 1,78 zł za godzinę 5,64 zł

Wrocław 240 zł 6,5 zł



Zmiany i nowości dla kieleckich kierowców. Niewyklu-
czone, że po nowym roku za pierwsze pół godziny par-
kowania mieszkańcy zapłacą zaledwie 50 groszy. Nie zo-
stanie również poszerzona Strefa Płatnego Parkowania 
w Kielcach. Zwiększyć mogą się za to opłaty za pierwszą 
i kolejne godziny postoju samochodów w centrum.  

Zaproponowane opłaty są 
zgodne z zaleceniami Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, dotyczącymi polityki 
parkingowej dla projektu „Roz-
wój systemu komunikacji pub-
licznej w Kieleckim obszarze 
Metropolitalnym”. 

Mają one na celu zwiększe-
nie rotacji parkujących pojaz-

dów samochodowych oraz re-
alizację lokalnej polityki trans-
portowej, a przede wszystkim 
wprowadzenie preferencji dla 
komunikacji zbiorowej. 

Jak przypomina Miejski Za-
rząd Dróg, stawki nie były re-
waloryzowane od 7 lat i należy 
je dostosować do obecnych cen 
biletów w transporcie publicz-

nym oraz zapisów znowelizo-
wanej ustawy o drogach. 

Ustawa pozwala również na 
korektę tzw. opłaty zwielokrot-
nionej za nieopłacenie postoju 
w Strefie Płatnego Parkowania, 
dostosowując jej maksymalny 
poziom do max. 10% minimal-
nego wynagrodzenia. 

Proponowane stawki wyno-
szą: za pierwszą godzinę par-
kowania - 3 zł, za drugą - 3,5 zł, 
za trzecią - 4 zł oraz za czwartą 
i kolejne godziny parkowania  

- 3 zł. Pierwsze 30 minut to 
koszt 50 groszy. 

Proponowana wysokość 
opłaty dodatkowej za nieuisz-
czenie opłat w SPP wynosi  
150 zł (a przy płatności w cią-
gu kolejnych trzech dni  
- 100 zł). 

Korekta stawek pozwoli 
na szacunkowe zwiększeniu 
wpływów do budżetu miasta  
o 1,7 mln zł, bez ponoszenia do-
datkowych nakładów na rozbu-
dowę SPP.

parkowanie w centrum 
- do 30 minut Za 50 grosZy

komunikacja 
miejska 
korZystniejsZa 
na co dZień 
Dlaczego przygotowana została podwyżka cen biletów dla pasaże-
rów kieleckich autobusów? Wynika ona przede wszystkim ze znacz-
nego wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

Dla porównania: w 2013 roku, 
kiedy weszła w życie ostat-
nia regulacja cen biletów, 
całkowity koszt funkcjono-
wania komunikacji miejskiej 
w Kielcach wynosił 72 mln zł, 
przy wpływach z biletów na 
poziomie 38 mln zł. Wpływy 
stanowiły tym samym 52% 
kosztów.

W 2019 roku całkowity 
koszt to już 83 mln zł, przy 
planowanych wpływach ze 
sprzedaży biletów na pozio-
mie 32 mln zł.

Wpływy stanowią obecnie 
już tylko 38% całkowitych 
kosztów. Pozostała część fi-
nansowana jest z budżetu 
Miasta Kielce.

W 2020 roku przewidywa-
ny koszt komunikacji szaco-
wany jest na około 85 mln zł. 
Jest on związany z waloryza-
cją stawki za kilometr płaco-
ny zgodnie z zapisami umów 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Komunikacji Sp. z o.o.

Lepsza oferta dla stałych 
pasażerów

Istotny jest fakt, że wydatki 
osób regularnie korzystają-
cych z komunikacji miejskiej 
mogą zmienić się nieznacznie. 

Dlatego ceny biletów okreso-
wych 90-dniowych, w przy-
gotowanej na ten cel uchwale, 
wzrastają tylko o 8%. Cena 
biletu normalnego ma wy-
nieść 240 zł (aktualnie 222 zł), 
czyli w przeliczeniu na 30 dni 
wzrost wyniesie tylko 6 zł.

Bilet 90-dniowy po zmia-
nach będzie nadal jednym 
z najtańszych w Polsce.

Wyższy procent wzrostu 
cen biletów obejmuje w szcze-
gólności bilety jednorazowe 
oraz jednogodzinne, czyli te, 
z których mieszkańcy miasta 
korzystają okazjonalnie.

Projekt uchwały zakłada, że 
cena normalnego biletu jed-
norazowego wzrośnie z 3 do 
3,40 zł, a biletu jednogodzin-
nego z 3,20 do 3,60 zł.

Do tej pory w ofercie Zarzą-
du Transportu Miejskiego nie 
było biletów semestralnych. 
Zostaną ona jednak wprowa-
dzone, aby zachęcić uczniów 
i studentów do jeszcze częst-
szego korzystania z autobu-
sów.

Cena biletu semestralnego 
dla studentów na 135 dni wy-
niesie 165 zł, zaś dla uczniów 
na 150 dni 183 zł. Jest to bar-
dzo korzystna propozycja dla 

młodzieży, stanowiącej liczną 
grupę pasażerów, która roz-
szerzy ofertę biletową.

Bilety semestralne będą 
stanowić najtańszą, w przeli-
czeniu na jednostkowe prze-
jazdy, propozycję zachęcającą 
do korzystania z komunikacji 
zbiorowej.

W weekend taniej
Kolejna korzystna dla pasaże-
rów zmiana dotyczyć będzie 
biletów dobowych w weeken-
dy: bilety skasowane w piątek 
po godzinie 20 obowiązywać 
będą przez cały weekend,  
tj. do godz. 24 w niedzielę.

Projekt uchwały przewidu-
je również zmianę polegającą 
na podziale terenu, na którym 
funkcjonuje komunikacja na 
dwie strefy. Strefa Miejska 
obowiązywać będzie w grani-
cach administracyjnych Kielc, 
natomiast Strefa Aglomeracyj-
na obejmować będzie całość 
sieci komunikacyjnej, czyli 
miasto Kielce i dziesięć gmin 
- sygnatariuszy porozumienia.

Ze względu na znaczną dłu-
gość tras linii podmiejskich, 
koszty ich funkcjonowania są 
wyższe, a wpływy od pasaże-
rów oraz dotacje z gmin nie 

pokrywają tej różnicy. Dlatego 
też opłata za przejazd w strefie 
aglomeracyjnej będzie o kilka 
procent wyższa od cen w stre-
fie miejskiej.

Zachowane zostaną ko-
rzystne ceny za przejazdy 
opłacane Kielecką Kartą Miej-
ską - pobieranie proporcjo-
nalnej opłaty w zależności 
od ilości przejechanych przy-
stanków, niezależnie od strefy. 
Czyli im krócej, tym taniej.

Ilość pasażerów  
nie zmienia się
Z koniecznością wzrostu 
nakładów na funkcjonowa-
nie komunikacji miejskiej 

zmagają się nie tylko Kielce. 
W ostatnich miesiącach pod-
wyżek cen biletów dokonano 
w Rzeszowie, Krakowie i Czę-
stochowie. Nowe ceny biletów 
normalnych jednorazowych 
wahają się pomiędzy 3,40 zł 
a 4,60 zł.

Dlaczego w Kielcach nastą-
pił spadek wpływów ze sprze-
daży biletów?

Powodów jest kilka, ale nie 
jest to spadek liczby pasaże-
rów, których ilość od kilku lat 
utrzymuje się na podobnym 
poziomie.

Przyczyną jest przede 
wszystkim zmiana liczby pasa-
żerów płacących pełną cenę za 

bilet, w stosunku do liczby pa-
sażerów, którym przysługują 
przejazdy ulgowe i bezpłatne.

Znacząco w ostatnich latach 
wzrosła bowiem liczba osób 
uprawnionych do ulgowych 
i bezpłatnych przejazdów - to 
m.in. honorowi dawcy krwi 
czy seniorzy powyżej 60. roku 
życia.

Wzrosła też liczba pasaże-
rów korzystających z biletów 
okresowych, które zapewniają 
tańsze przejazdy.

Od 2013 roku kursują rów-
nież dwie linie bezpłatne, cie-
szące się bardzo dużym powo-
dzeniem wśród mieszkańców 
miasta. 
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PODKReślAMy, że WSZySTKIe POWyżSZe  
INFORMACJe TO NA RAZIe JeDyNIe PROJeKTy 

UChWAł, KTóRe ZOSTANą WPROWADZONe  
DO PORZąDKU OBRAD SeSJI RADy MIASTA KIelCe  

W DNIU 21 lISTOPADA 2019 ROKU. O WyNIKACh 
głOSOWANIA BęDZIeMy INFORMOWAć NA STRONIe 
URZęDU MIASTA KIelCe - WWW.UM.KIelCe.Pl ORAZ 

NA PROFIlU „MIASTO KIelCe” NA FACeBOOKU.


