
ZARZĄDZENIE NR 48.2021 

WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych służących zbiorowemu 

zaopatrzeniu w wodę znajdujących się na majątku Gminy Przystajń. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2020r., poz. 713 z póź. zm.), art. 16i ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późń. zm.) w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 

jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2020 

r., poz. 342) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. obniża się stawkę amortyzacyjną do celów 

bilansowych dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę znajdujących się na 

majątku Gminy Przystajń w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych odpowiednio do 

wysokości: 

- dla środków trwałych o symbolu 108 KŚT do wysokości 1%, 

- dla środków trwałych o symbolu 210 KŚT do wysokości 1%, 

- dla środków trwałych o symbolu 211 KŚT do wysokości 5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 291 KŚT do wysokości 1%, 

- dla środków trwałych o symbolu 440 KŚT do wysokości 5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 441 KŚT do wysokości 5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 624 KŚT do wysokości 5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 669 KŚT do wysokości 5%, 

§ 2. W okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. dla nowych środków trwałych służących 

zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę wprowadzanych na majątek Gminy Przystajń stosuje się stawki 

amortyzacyjne w wysokości określonej w § 1. 

§ 3. Od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. obniża się stawkę amortyzacyjną do celów 

bilansowych dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę znajdujących się na 

majątku Gminy Przystajń w poszczególnych grupach klasyfikacji środków trwałych odpowiednio do 

wysokości: 

- dla środków trwałych o symbolu 108 KŚT do wysokości 2,5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 210 KŚT do wysokości 2,5%, 

- dla środków trwałych o symbolu 291 KŚT do wysokości 2,5%. 

Dla pozostałych środków trwałych stosuje się stawki zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.  

§ 4. W okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r. dla nowych środków trwałych służących 

zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę wprowadzanych na majątek Gminy Przystajń stosuje się stawki 

amortyzacyjne w wysokości określonej w § 3. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         

 

        Wójt Gminy Przystajń 

               Henryk Mach 

 


