
TABL. 1 (287). DOCHODY  BUDśETÓW  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  WEDŁUG  RODZAJÓW 

LOCAL  SELF-GOVERNMENT  ENTITIES  BUDGETS  REVENUE  BY  TYPE 

Ogółem 
Total 

Gminy 
a 

Gminas
 a
 

Miasta na 
prawach 
powiatu 
Cities with 
powiat 
status 

Powiaty 
Powiats 

Woje-     
wództwo 
Voivodship WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł     in mln zl 

SPECIFICATION 

O G Ó Ł E M ................................2000 4231,3 1639,8 1692,0 713,8 185,7 T O T A L 
 2005 6187,1 2601,0 2406,7 788,3 391,1  
 2006 7160,7 3001,4 2771,0 840,2 548,1  
 2007 8157,8 3391,4 3227,1 908,5 630,8  

Dochody własne .......................  4372,0 1611,5 2126,0 263,5 371,0 Own revenue 

w tym:      of which: 

udziały w podatkach 
stanowiących dochód 
budŜetu państwa – w 
podatku dochodowym:       

share in income from taxes 

comprising state budget 

revenue – in income tax:
  

od osób prawnych ............  408,6 32,7 98,2 6,8 270,9 corporate income tax 

od osób fizycznych ...........  1536,1 482,3 866,2 136,5 51,1 personal income tax 

podatek od nieruchomości ....  785,2 445,3 339,9 - - tax on real estate 

podatek rolny ........................  48,5 47,9 0,6 - - agricultural tax 

podatek od środków 
transportowych .................  52,3 27,9 24,4 - - tax on means of transport 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych ..............  172,0 71,2 100,8 - - tax on civil law transactions 

opłata skarbowa ...................  33,4 18,3 15,1 - - treasury fee 

dochody z majątku ...............  570,9 255,7 276,4 16,4 22,4 revenue from property 

w tym dochody z wynajmu 
i dzierŜawy oraz innych 
umów o podobnym 
charakterze ..................  120,4 43,4 69,2 6,2 1,6 

of which income from renting 

and leasing as well as 

agreements with a 

similar character 

Dotacje celowe z budŜetu pań-
stwa .....................................  1127,2 637,1 254,1 148,0 88,0 

Appropriated allocations from 

the state budget 

na zadania:           for tasks: 

z zakresu administracji 
rządowej ..........................  868,8 526,9 198,7 84,4 58,8 

for government 

administration tasks  

własne ..................................  247,8 108,4 52,9 60,7 25,8 for own tasks 

realizowane na podstawie po-
rozumień z organami 
administracji rządowej ......  10,6 1,8 2,5 2,9 3,4 

realized on the basis of 

agreements with 

government 

administration bodies 

Dotacje otrzymane z funduszy 
celowych ..............................  16,9 5,3 7,5 1,4 2,7 

Allocations received from 
appropriated funds 

Pozostałe dotacje celowe .........  83,7 14,7 40,6 24,6 3,8 Other appropriated allocations  

Subwencje ogólne z budŜetu 
państwa ................................  2117,8 1016,2 541,2 451,2 109,2 

General subsidies from the 
state budget 

w tym na zadania oświatowe  1688,6 788,3 503,7 367,8 28,8 of which on educational tasks 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań ze źródeł 
pozabudŜetowych ................  440,2 106,6 257,7 19,8 56,1 

Funds for additional financing 
own tasks from non-budgetary 
sources 

a Bez dochodów gmin mających równieŜ status miasta na prawach powiatu. 

a Excluding revenue of gminas which are also cities with powiat status. 

 


