
TABL. 1 (282). 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  
 2007 8157,8 3391,4 3227,1 908,5 630,8  
 2008 8705,2 3697,6 3247,8 1009,7 750,1  

Dochody własne .......................  4624,7 1752,9 2186,0 309,4 376,4 Own revenue 

w tym:      of which: 

udziały w podatku dochodowym:       share in income tax:
  

od osób prawnych ............  400,6 29,0 113,4 6,2 252,0 corporate income tax 

od osób fizycznych ...........  1720,4 564,6 940,3 158,6 56,9 personal income tax 

podatek od nieruchomości ....  838,8 467,5 371,3 - - tax on real estate 

podatek rolny ........................  65,9 64,9 1,0 - - agricultural tax 

podatek od środków 
transportowych .................  57,0 29,9 27,1 - - tax on means of transport 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych ..............  158,0 66,3 91,7 - - tax on civil law transactions 

opłata skarbowa ...................  33,5 18,1 15,4 - - treasury fee 

dochody z majątku ...............  469,0 236,8 192,4 14,5 25,3 revenue from property 

w tym dochody z wynajmu 
i dzierŜawy oraz innych 
umów o podobnym 
charakterze ..................  125,7 46,4 71,2 6,6 1,5 

of which income from renting 

and leasing as well as 

agreements with a 

similar character 

Dotacje celowe .......................  1511,3 724,6 356,7 197,9 232,1 Appropriated allocations  

z budŜetu państwa ...............  1399,9 692,6 298,0 177,8 231,5 from state budget 

na zadania:           for tasks: 

z zakresu administracji rzą-
dowej ...........................  920,4 531,9 204,7 107,3 76,5 

for government 

administration tasks  

własne .............................  468,8 159,2 92,1 69,1 148,4 for own tasks 

realizowane na podstawie po-
rozumień z organami ad-
ministracji rządowej ......  10,6 1,4 1,2 1,4 6,6 

realized on the basis of agree-

ments with government 

administration bodies 

otrzymane z funduszy celowych  33,8 15,4 11,2 6,7 0,5 
received from appropriated 

funds 

pozostałe dotacje ..................  77,6 16,6 47,5 13,4 0,1 other allocations  

Subwencja ogólna z budŜetu 
państwa ................................  2324,2 1136,9 600,6 489,9 96,8 

General subsidies from the 

state budget 

w tym oświatowa ..................   1873,9 879,7 566,5 399,7 28,0 of which on educational tasks 

Środki na dofinansowanie 
własnych zadań ze źródeł 
pozabudŜetowych ................  245,0 83,2 104,5 12,5 44,8 

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. 

 


