
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF 113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta 
Jelenia Góra

31 369

Razem 31 369

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta 
Karpacz

59 644

Razem 59 644

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018. AZ

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF 113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

81 623

Razem 81 623

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta 
Piechowice

2 122

Razem 2 122

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018. AZ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny M F113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

47 276

Razem 47 276

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018 A Z

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz - Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny M F113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz - Laskowice

68

Razem 68

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po strome dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018 A Z

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny M F113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy 
Radków

95 230

Razem 95 230

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF 113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

2 032

Razem 2 032

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny MF113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

11 282

Razem 11 282

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018.AZ

Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny M F113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego

Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki

3 151

Razem 3 151

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 sierpnia 2018 r.

FB-BP.3111.337.2018. AZ

Urząd Gminy 
Podgórzyn

W związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.228.2018.MF.3100 

(nr wewnętrzny M F113) z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 

2018 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

756 75615 2680 Urząd Gminy 
Podgórzyn

649

Razem 649

Powyższe zwiększenie planu jest przeznaczone na zwrot utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody 

za rok 2017.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie W układzie 

zadaniowym na rok 2018 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 12. - Środowisko,

Zadanie 12.2. - Kształtowanie bioróżnorodności,

Podzadanie 12.2.1. - Ochrona przyrody i krajobrazu,

Działanie 12.2.1.1. - Formy ochrony przyrody.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w budżecie na rok 

2018 po stronie dochodów.


