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4154 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  

z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim  
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie polityki podatkowej oraz ulg  

i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), Rada Miejska 
w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr II/7/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 
z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie polityki podat-
kowej oraz ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lo-
kalnych, wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

a) Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki 
oraz grunty, będące własnością osób fizycznych 
oraz osób prawnych, na których uruchomiona 

zostanie po raz pierwszy działalność gospodar-
cza. 

b) Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości 
zależny jest od zatrudnienia pracowników z tere-
nu gminy Stronie Śląskie w pełnym wymiarze 
czasu pracy, na umowę o pracę, w ten sposób 
iż: 
– przy zatrudnieniu minimum 10 osób – zwol-

nienie na okres 2 lat; 
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– przy zatrudnieniu minimum 20 osób – zwol-
nienie na okres 4 lat; 

– przy zatrudnieniu minimum 40 osób – zwol-
nienie na okres 6 lat; 

– przy zatrudnieniu minimum 60 osób – zwol-
nienie na okres 7 lat; 

– przy zatrudnieniu minimum 80 osób – zwol-
nienie na okres 8 lat; 

– przy zatrudnieniu minimum 100 osób – zwol-
nienie na okres 10 lat. 

c) Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. a, 
obejmuje nieruchomości będące własnością osób 
fizycznych lub osób prawnych, jak również bę-
dące w posiadaniu zależnym osób fizycznych lub 
osób prawnych. 

d) Stan zatrudnienia wskazany w § 1 pkt 5 lit b nie 
może się zmniejszyć w okresie, w którym zwol-
nienie będzie obowiązywać. 

e) Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 5 lit. a, 
stosuje się na wniosek podatnika złożony nie 
później niż 1 miesiąc od daty rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, przy czym za datę rozpo-
częcia działalności gospodarczej uważa się datę 
dokonania wpisu do ewidencji działalności go-
spodarczej, bądź innego właściwego rejestru. 

f) W razie złożenia wniosku po upływie terminu 
określonego w § 1 pkt 5 lit. d zwolnienie będzie 
obowiązywać od daty złożenia wniosku do koń-
ca roku kalendarzowego, w którym zwolnienie 
przestałoby obowiązywać, w przypadku, gdy 
podatnik złożyłby wniosek w terminie miesiąca 
od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(rozpoczęcie działalności gospodarczej określone 
w § 1 pkt 5 lit. d). 

g) Podatnik, któremu zwolnienie zostało przez or-
gan podatkowy przyznane, ma obowiązek  
w okresie obowiązywania zwolnienia do składa-
nia informacji organowi podatkowemu, w zakre-
sie stanu zatrudnienia. 
Wykaz winien być składany cztery razy do roku, 
w terminie do dnia ostatniego miesiąca kończą-
cego kwartał w danym roku podatkowym oraz 
powinien zawierać następujące informacje: 
– imię i nazwisko osoby zatrudnionej wraz z ad-

resem zamieszkania, 
– wymiar czasu pracy zatrudnionej osoby, 
– datę zatrudnienia osoby zatrudnionej, 
– rodzaj umowy, na której podstawie osoba 

wykonuje obowiązki pracownicze. 
h) W razie stwierdzenia, iż wykaz określony w § 1 

pkt 5 lit. f został złożony niezgodnie ze stanem 
faktycznym lub podatnik nie dopełnił warunku, 
który spowodował przyznanie zwolnienia, 
przedmiotowe zwolnienie przestaje obowiązywać 
od pierwszego dnia następnego miesiąca, w któ-
rym zaistniało zdarzenie powodujące utratę 
uprawnienia do uzyskania zwolnienia. W takim 
wypadku podatnik traci uprawnienia do ponow-
nego uzyskania zwolnienia z tytułu określonego 
w § 1 pkt 5.  

2. Dodaje się § 1 pkt 9 w następującym brzmieniu: 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) nieruchomości będące własnością osób fizycz-

nych, w których zostanie uruchomiona działal-
ność gospodarcza w zakresie świadczenia usług 
noclegowych lub gastronomicznych przez osoby 
fizyczne, 

b) zwolnienie o którym mowa w § 1 pkt 9 lit. a do-
tyczy budynków lub ich części, które faktycznie 
są związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą w zakresie określonym w § 1 pkt 9 lit. a,  

c) warunkiem przyznania zwolnienia, o którym 
mowa w § 1 pkt 9 lit a jest poniesienie przez 
właściciela nieruchomości udokumentowanych 
nakładów inwestycyjnych dotyczących przed-
miotowej nieruchomości, w zależności od wyso-
kości których, okres zwolnienia wynosi: 
– 200000 zł – okres zwolnienia 1 rok, 
– 300000 zł – okres zwolnienia 2 lata, 
– 500000 zł – okres zwolnienia 3 lata. 

d) Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia roku 
następującego po roku, w którym podatnik złożył 
wniosek w zakresie zwolnienia oraz jednocześnie 
rozpoczął działalność w zakresie określonym  
w § 1 pkt 9 lit. a w przedmiotowej nieruchomo-
ści,  

e) Do wniosku o zwolnienie podatnik dołącza: 
– dokumenty księgowe potwierdzające ponie-

sienie nakładów inwestycyjnych, 
– oświadczenie, iż nakłady te zostały poniesio-

ne na przedmiotową nieruchomość, 
– dokumenty urzędowe, potwierdzające, iż in-

westycja prowadzona jest zgodnie z prawem 
budowlanym.  

4. Dodaje się § 1 pkt 10 w następującym brzmieniu:  
W przypadku zbiegu zwolnień zawartych w niniej-
szej uchwale, stosuje się zwolnienie korzystniejsze 
dla podatnika, bez możliwości pokrycia się okresów 
zwolnienia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r.  

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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4155 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  

z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określenia 
wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego 
                                               i leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 10 
ust. 1, art. 14 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. 
ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. ze zmianami), oraz art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
Nr 200, poz. 1682 z 2002 r.) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, 
co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się na 2005 r. stawki podatku od nieruchomo-
ści w następujących wysokościach: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 2,58 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,10 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 13,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 3,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli – 2% ich wartości.  

§ 2 

Określa się na 2005 r. stawki podatku od środków 
transportowych w wysokościach określonych w za-
łączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nie-
ruchomości w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny w załącz-
niku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego 
w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny w załącz-
niku nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej w wyso-
kości 25 zł od każdego sprzedającego na terenie całej 
Gminy Stronie Śląskie. 

§ 10 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości 50 zł od każdego psa. 

2. Podatek od posiadania psów opłacany jest bez we-
zwania, jednorazowo w terminie do 30 kwietnia 
każdego roku podatkowego. 

§ 11 

Pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  
w drodze inkasa reguluje uchwała nr II/6/02 Rady 
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Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 r. 
w sprawie określenia inkasa podatków: od nierucho-
mości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej i ustale-
nia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr II/8/02 Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wyso-
kości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określe-
nia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r.  

§ 15 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
8 listopada 2004 r. (poz. 4155) 
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tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 12 listopada 2004 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zamianami) w związku z art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 
z późniejszymi zmianami) ostatnia zmiana z 2004 r. M. P. Nr 46, poz. 794, 
Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środka transportowego: 

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         600 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        900 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton       1.100 zł 

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

 

Liczb osi i dopuszczalna  
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 900 980 

13 14 980 1.070 

14 15 1.070 1 170 

15  1 170 1 250 

Trzy osie 

12 17 980 1.070 

17 19 1.070 1 170 

19 21 1 170 1 270 

21 23 1 270 1 390 

23 25 1 390 1 510 

25  1 510 1 660 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 270 1 390 

25 27 1 390 1 520 

27 29 1 520 1 660 

29 31 1 660 2 320 

31  1.810 2 400 
 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          810 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.210 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        1.420 zł 

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczy osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wynoszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 890 970 
18 25 970 1.060 
25 31 1.150 1.250 
31  1.370 1.810 

Trzy  osie 
12 40 1.310 1.760 
40  1.760 2.400 

 
 
5) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton       1.160 zł 

6) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 560 610 
18 25 610 660 
25  660 770 

Dwie osie 
12 23 610 660 
23 28 660 770 
28 33 770 960 
33 38 960 1 310 
38  1 160 1 660 

Trzy osie 
12 38 860 1.060 
38  1.060 1 310 

  
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

– mniej niż 30 miejsc             1.030 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc         1.650 zł 

§ 2 

1) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5,7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się 
i określa się w wysokości: 
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          640 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.067 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        1.280 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          910 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.350 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        1.494 zł 
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c) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton          1.280 zł 

d) od autobusów w zależności od liczy miejsc do siedzenia: 
– mniej niż 30 miejsc            1.490 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc        1.880 zł 

2) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 posiadających katalizatory spalin lub urządzenia uznane za 
równoważne stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości: 
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          500 zł 
– powyżej 5,5,tony do 9 ton włącznie         800 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        1,000 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          710 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.110 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton        1.320 zł 

c) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton             1.060 zł 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

d) od autobusów w zależności od liczy miejsc do siedzenia: 
– mniej niż 30 miejsc               930 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc        1.550 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. nr II/16/2002 oraz uchwała 
Rady Miejskiej nr III/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. 
 
 

PRZEWODNCZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 

 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 12 listopada 2004 r. 

w sprawie poboru opłaty miejscowej w roku 2005 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) ostat-
nia zmiana z 2004 r. M. P. Nr 46 poz. 794, Rada Miejska w Dusznikach 
Zdroju uchwala: 
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§ 1 

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczyn-
kowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycz-
nych, w miejscowościach posiadających korzystne 
właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz 
warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. 

§ 2 

Za każdy dzień pobytu na terenie gminy Duszniki Zdrój 
opłata miejscowa wynosi 2,00 zł. 

§ 3 

1. Zwalnia się z płatności opłaty miejscowej: 
a) dzieci wieku do 7 lat włącznie 
b) osób, które ukończyły 70 lat. 

2. Zniżka 50% opłaty miejscowej dla: 
a) osób niepełnosprawnych 

§ 4 

Administratorzy domów mieszkalnych, sanatoriów, 
pensjonatów, hoteli, schronisk, obozowisk i podobnych 
ośrodków zobowiązani są do podania do publicznej 
wiadomości stawek opłaty miejscowej i sposobu pobo-
ru. 

§ 5 

Opłata miejscowa pobierana jest z góry przy załatwia-
niu formalności meldunkowych. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 28 listopada 2003 r. nr XV/87/2003 r.  
 
 
 
 

PRZEWODNCZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 12 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 

 Na podstawie art. 40 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: M. 
P. Nr 46, poz. 794 z 2004 r.) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 
1. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,42 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych – 6,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

2. od budowli: 
a) służących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków oraz budowli i rurociągów wodnych, 
będących w posiadaniu zakładów budżetowych 
– 1% ich wartości określonej na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3–7 ustawy, 

b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy, 

3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od  
1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni, 
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c) zurbanizowanych terenów niezabudowanych bę-
dących w posiadaniu właścicieli gospodarstw 
rolnych za wyjątkiem wykorzystanych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej (dot. osób fi-
zycznych) – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) pozostałych – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budże-

towych, zakładów budżetowych i instytucji kultury 
powiązanych z budżetem gminy Duszniki Zdrój 
prowadzących działalność w zakresie kultury, oraz 
kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem budynków lub 
ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawio-
nych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

2) nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obwiązującą z 1 stycznia  
2005 roku. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 28 listopada 2003 r. nr XV/83/2003. 
 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNCZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4159 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 12 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta 
Duszniki Zdrój, terminu płatności oraz sposobu jego poboru* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 13 
i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) ostatnia zmiana z 2004 r. M. P. 
Nr 46, poz. 794, Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości 37,00 zł. 

§ 2 

1. Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, do  
31 marca lub w terminie 14 dni od daty nabycia 
psa. 

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek 
od posiadania psów jest płatny w połowie jego 
wysokości. 

§ 3 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 
a) z tytułu posiadania psów będących pomocą dla 

osób kalekich, niewidomych, głuchoniemych, niedo-
łężnych, 

b) od osób powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie 
gospodarstwo domowe – od jednego psa, 

c) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 
pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde 
gospodarstwo, a utrzymywanych w celu pilnowania 
stad na pastwiskach bez względu na liczbę. 

§ 4 

Za posiadacza psa uważa się głównego najemcę loka-
lu, gospodarstwa. 

§ 5 

Określa się inkasenta podatku od posiadania psów, 
zobowiązanych do jego poboru jest: 
1) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej. 

§ 6 

Ustala się, że wynagrodzenie inkasenta wynosi 10%, 
kwoty pobranego podatku. 
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§ 7 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia  
28 listopada 2003 r. nr XV/88/2003 w sprawie: po-
datku od posiadania psów. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 
 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 

PRZEWODNCZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 

 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie stawek opłat administracyjnych na 2005 rok* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 26 października 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) Rada 
Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się wysokość opłat administracyjnych na  
2005 rok w następujących wysokościach: 
1) za wypis z miejscowego planu ogólnego zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Boguszowa-Gorc  
26 zł, 

2) za wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Boguszowa-Gorc  
31 zł. 

§ 2 

Opłatę administracyjną uiszcza się w formie wpłaty na 
konto Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. 

§ 3 

Zwalnia się z wnoszenia opłaty administracyjnej 
wszystkie jednostki budżetowe oraz zakłady budżeto-
we. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Boguszowa-Gorc. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2005 r. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF B. WALISZEWSKI 

 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
 
_____________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie 
specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BOGUSZOWA-GORC 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfiku-
jących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, 
                             podatku rolnego i podatku leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. 
zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wzory formularzy, w których będą zawarte dane doty-
czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbęd-
ne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz podatku leśnego, według nastę-
pujących załączników: 
1) załącznik nr 1 – deklaracja na podatek od nieru-

chomości – symbol DN – 1, 
2) załącznik nr 2 – deklaracja na podatek rolny – sym-

bol DR – 1, 
3) załącznik nr 3 – deklaracja na podatek leśny – sym-

bol DL – 1, 
4) załącznik nr 4 – informacja w sprawie podatku od 

nieruchomości – symbol IN – 1, 
5) załącznik nr 5 – informacja w sprawie podatku rol-

nego – symbol IR – 1, 

6) załącznik nr 6 – informacja w sprawie podatku le-
śnego – symbol IL  – 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 
Boguszowa-Gorc. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF B. WALISZEWSKI 

 
 
_____________________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.) 

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.), 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i 2, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Międzylesiu uchwala, co następuję: 

 
§ 1 

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni – 0,62 zł, 

b) pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni – 0,11 zł, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

– 0,53 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 13,52 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 8,37 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
– 3,61 zł, 

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych 
budynków: 
– zajętych na cele niezarobkowe podatnika 

(komórki, stodoły, szopy – osób fizycz-
nych) – 2,93 zł, 

– pozostałych (w tym między innymi: gara-
że, domy letniskowe, zajęte na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego) – 6,00 zł, 

3) od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7 ustawy – 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalania się od podatku od nieruchomości budynki 
lub ich części oraz grunty zajęte na: 
1) remizy strażackie, świetlice wiejskie, 
2) prowadzenie nowo uruchomionej działalności go-

spodarczej przez osoby zarejestrowane jako bez-
robotne w Powiatowym Urzędzie Pracy – na 
okres dwóch lat. 

2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą 
nieruchomości lub ich części wykorzystują do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

1. Obniża się podatek od nieruchomości dla podmio-
tów gospodarczych rozpoczynających działalność – 
na okres do 3 lat w wysokości: 
1) 25% przy utworzeniu 10 i więcej stałych miejsc 

pracy, 
2) 50% przy utworzeniu powyżej 25 stałych miejsc 

pracy, 
3) 100% przy utworzeniu powyżej 50 stałych 

miejsc pracy. 
Stan zatrudnienia musi być utrzymany przez okres 
zwolnienia od podatku. W przypadku zmiany wiel-
kości zatrudnienia w okresie zwolnienia poprzez je-
go zwiększenie i przekroczenie tym samym kolejne-
go progu określonego wyżej, zwolnienie przysługuje 
w nowej wysokości. 

2. Wyłączeniu z uprawnień podlegają podmioty gospo-
darcze powstałe w wyniku przekształcenia. 

3. Obniżenie podatku od nieruchomości obowiązuje  
w obrębie roku podatkowego. 

4. Podmiot ubiegający się o obniżenie podatku zobo-
wiązany jest złożyć wniosek wraz z następującymi 
dokumentami: 
1) kserokopie umów o prace osób zatrudnionych, 
2) druk ZUS P ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń, 
3) druk ZUS DRA – deklaracja miesięczna, 
4) kserokopie przelewów do ZUS. 
Uzyskanie obniżki w każdym kolejnym roku wyma-
ga zachowania opisanej procedury. 

5. W przypadku złożenia wniosku o obniżenie podatku 
od nieruchomości w ciągu roku podatkowego, po-
datek zostanie obniżony, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wystąpiła przyczyna uzasadniająca obniżenie. 

6. Jeżeli ustaną warunki do obniżenia podatku od nie-
ruchomości w trakcie roku podatkowego, podatnik 
jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy  
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Za 
okres, w którym pomimo braku uprawnień, podatni 
korzystał z obniżki podatku od nieruchomości, po-
datek staje się wymagalny wraz z odsetkami nali-
czanymi od terminu wymagalności płatności podat-
ku. 

§ 4 

Zwolnienie i obniżka o których mowa w § 2 ust. 1  
pkt 2 i w § 3 są pomocą publiczną w rozumieniu 
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ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291) i nie mogą z niego korzystać 
przedsiębiorcy sektora transportu oraz przedsiębiorcy, 
dla których kwota planowanej pomocy łącznie z pomo-
cą udzieloną w ciągu trzech ostatnich lat przekracza 
kwotę 100 tys. EURO. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIII/84/03 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości. 
 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzylesie. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 

 Na podstawie art. 40 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza 
ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrek-
tyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z później-
szymi zmianami),  

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie 
wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(Monitor Polski z 8.11.2004 r. Nr 46, poz. 794) Rada Miejska w Szczytnej 
uchwala: 

 
§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 
1. od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,65 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) od budynków gospodarczych, komórek i innych 
obiektów niebędących garażami – 4,44 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 

4. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od  
1 m2 powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, zajętych na prowadzenie wyciągów nar-
ciarskich – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni, 
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni, 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości : 
a) nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrze-

by jednostek budżetowych gminy i instytucji kul-
tury, 

b) nieruchomości, budynki i lokale zajmowane przez 
jednostki ochotniczej straży pożarnej,  

c) nieruchomości, budynki i lokale stanowiące wła-
sność gminy i wykorzystywane na prowadzenie 
działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu, 

d) budowle służące do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków oraz rurociągów wodnych zajęte na 
potrzeby zakładów budżetowych gminy, 

e) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze, 
f) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako 

drogi (dr), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

g) nieruchomości, budynki i lokale zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej wyłącznie  
w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzie-
ży szkolnej. 

2. Zwolnienia nie dotyczą powierzchni lokali użytko-
wych wynajmowanych podnajmowanych na rzecz 
osób trzecich. 

§ 3 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WOJCIECH SZLOSBERGER 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie stawki podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 14, art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych, dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992 r.), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) – dane dotyczące ogłosze-
nia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie do-
tyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obowiązek podatkowy w podatku od posiadania 
psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym osoba stała się po-
siadaczem psa. 

2. Obowiązek podatkowy w podatku od posiadania 
psów wygasa z końcem miesiąca, którym podatnik 
przestał być posiadaczem psa. 

§ 2 

1. Podatek od posiadania psów jest płatny jednorazo-
wo bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca 
za rok podatkowy w kasie Urzędu Miejskiego, u in-
kasentów lub za pośrednictwem banków i urzędów 
pocztowych na koszt zobowiązanego. 

2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego 
po dniu 30 czerwca roku podatkowego, podatek 
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jest płatny w terminie 14 dni od dnia powstania te-
go obowiązku. 

§ 3 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku 
na terenie Gminy Strzegom w wysokości 30,00 zł 
od jednego psa. 

§ 4 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł  
w ciągu roku podatkowego, stawka podatku, o której 
mowa w § 3, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy. 

§ 5 

Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznacza 
się sołtysów poszczególnych sołectw oraz przedstawi-
cieli Lecznic Zwierząt z terenu Gminy. 

§ 6 

1. Pobór podatku poprzedza rejestracja psa z poda-
niem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania po-
siadacza psa. 

2. Rejestracji podlegają wszystkie psy niezależnie czy 
ich posiadanie jest obciążone podatkiem od posia-
dania psa, czy też zwolnione z tego podatku. 

3. Każdemu zarejestrowanemu psu nadaje się numer 
identyfikacyjny wydany przez Urząd Miejski  
w Strzegomiu. 

§ 7 

Za rejestrację psa pobiera się opłatę administracyjną  
w wysokości 2,50 zł za jednego psa. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr 90/03 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawki 
podatku od posiadania psów. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 18 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej pobieranej  
na terenie gminy Lądek Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. 
z późn. zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 
2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794 z dnia 8 listopada 2004 r.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki dzienne opłaty miejscowej pobieranej na terenie 
gminy Lądek Zdrój wynoszą: 
 

Lp.  
Stawki  

w 2005 r. 
1 Dla dzieci i młodzieży 0,60 zł 
2 Dla emerytów i rencistów, których 

dochody nie przekraczają miesięcznie 
kwoty najniższej emerytury i renty  
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy 

1,10 zł 

3 Dla pozostałych osób 1,65 zł 
 

§ 2 

1. Opłata miejscowa jest płatna z góry za cały okres 
pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, 
szkoleniowych lub turystycznych. Pobór opłaty 
miejscowej, od osób przebywających w pensjona-
tach, domach wczasowych, wypoczynkowych, ho-
telach, schroniskach, kwaterach prywatnych, obo-
zowiskach turystycznych i innych jednostkach tego 
typu odbywa się w drodze inkasa. 

2. Inkasentami są kierownicy jednostek, właściciele 
pensjonatów, domów wczasowych, osoby prowa-
dzące wynajem pokoi gościnnych, osoby prowa-
dzące gospodarstwa agroturystyczne. 
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3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 5% zebranej kwoty. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 4 

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała  
nr XV/177/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia  
28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawki opłaty miejscowej pobieranej na terenie miasta  
i gminy Lądek Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 18 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej  
w miejscowościach uzdrowiskowych pobieranej na terenie miasta  

Lądek Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. c i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. 
z późn. zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 
2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794 z dnia 8 listopada 2004 r.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki dzienne opłaty miejscowej pobieranej na terenie 
miasta Lądek Zdrój wynoszą: 
 

Lp.  
Stawki  

w 2005 r. 
1 Dla dzieci i młodzieży 0,70 zł 
2 Dla emerytów i rencistów, których 

dochody nie przekraczają miesięcznie 
kwoty najniższej emerytury i renty  
z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy 

1,20 zł 

3 Dla pozostałych osób 2,40 zł 
 

§ 2 

1. Opłata miejscowa jest płatna z góry za cały okres 
pobytu. Pobór opłaty miejscowej, od osób przeby-
wających w pensjonatach, domach wczasowych, 
wypoczynkowych, hotelach, schroniskach, kwate-
rach prywatnych, obozowiskach turystycznych i in-
nych jednostkach tego typu odbywa się w drodze 
inkasa. 

2. Inkasentami są kierownicy jednostek, właściciele 
pensjonatów, domów wczasowych, osoby prowa-
dzące wynajem pokoi gościnnych, osoby prowa-
dzące gospodarstwa agroturystyczne. 

3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości 5% zebranej kwoty. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

§ 4 

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała  
nr XV/178/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia  
28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawki opłaty miejscowej pobieranej na terenie miasta 
Lądek Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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4167 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 18 listopada 2004 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Świebo-
dzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się stawkę podatku od każdego psa w wy-
sokości 42,00 zł rocznie. 

2. Podatek pobiera się w połowie stawek, jeżeli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego. 

3. Podatek jest płatny jednorazowo, bez wezwania,  
w terminie do 31 marca roku podatkowego lub  
w ciągu miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów osoby: 
1) o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.), 

2) zaliczane do dawnej I grupy inwalidzkiej, które legi-
tymują się aktualnym orzeczeniem o przyznaniu  
I grupy inwalidzkiej. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa. 
2. Na inkasentów wyznacza się: 

1) Zakład Obsługi Komunalnej w Świebodzicach, 
2) Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach. 

§ 4 

Jako wynagrodzenie dla inkasentów ustala się prowizję 
w wysokości 15% zainkasowanych kwot. 

§ 5 

Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach, Zakładu Obsługi Komu-
nalnej w Świebodzicach oraz Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Świebodzicach. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XVII/170/03 Rady Miejskiej  
w Świebodzicach z dnia 28 listopada 2003 r. w spra-
wie podatku od posiadania psów. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązu-
jącą od dnia 1 stycznia 2005 r.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSLAW GÓRA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 18 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 
podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r „o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni – 0,66 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni – 3,52 zł; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni – 0,16 zł; 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych lub ich części od 1m² powierzchni 

użytkowej – 0,46 zł; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 
17,93 zł; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym  od 1 m2 powierzchni – 8,37 zł; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych od 1 m2 powierzchni – 3,61 zł; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1m² powierzchni użytkowej – 3,85 zł; 
f) od garaży od 1m² powierzchni użytkowej –  
6,01 zł;  

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części oraz grunty będące w użyt-

kowaniu: zakładów i jednostek budżetowych gminy;  
świetlic wiejskich, gminnych jednostek straży po-
żarnych, gminnych instytucji kultury,   

2) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące wła-
sność gminy, które nie zostały wydzierżawione ani 
wynajęte. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/89/2003 Rady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów.  

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 roku. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SZCZĘSNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 18 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia i poboru 
podatków na terenie gminy Żarów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. „o podatkach i opłatach lokalnych” (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn .zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie od nieruchomości: 
1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości  

o symbolu IN-1 stanowiąca załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. deklaracja na podatek od nieruchomości o symbolu 
DN-1 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

§ 2 

Określa się następujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie podatku rolnego: 
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1. informacja w sprawie podatku rolnego o symbolu 
IR-1 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwa-
ły, 

2. deklaracja na podatek rolny o symbolu DR-1 stano-
wiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się następujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie podatku leśnego: 
1. informacja w sprawie podatku leśnego o symbolu 

IL-1 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwa-
ły, 

2. deklaracja na podatek leśny o symbolu DL-1 stano-
wiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 3/15/2002 Rady Miejskiej  
w Żarowie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia  
i poboru i poboru podatków na terenie Gminy Żarów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SZCZĘSNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 19 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 1 i 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszcze-
niem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące w roku 2005: 
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób ich 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,66 zł/m2 powierzchni, 

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 
3,52 zł od 1 ha powierzchni, 

3) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,32 zł/m2 powierzchni, 

4) od budynków mieszkalnych lub ich części –  
0,54 zł/m2 p.u., 

5) od budynków związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
tej działalności gospodarczej – 17,98 zł/m2 p.u., 

6) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
8,37 zł/m2 p.u., 

7) od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł/m2 
p.u., 

8) od pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,01 zł/m2 p.u., 

9) od budowli – 2% ich wartości. 
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieru-

chomości Gminy Mieroszów i części tych nieru-
chomości przeznaczone na prowadzenie działalności 

kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i ochrony prze-
ciwpożarowej. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 jest pomocą 
de minimis i jej wielkość nie może przekroczyć 
100.000 EURO w ciągu 3 kolejnych lat poprzedza-
jących dzień jej udzielenia. 

§ 2 

1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów  
w wysokości 35 zł. 

2. Podatek od posiadania psów jest płatny jednorazo-
wo, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 
2005 roku. 
3. Osoby fizyczne, które weszły w posiadanie psa  
w ciągu roku podatkowego, obowiązane są do opła-
ty proporcjonalnej części podatku w terminie 30 dni 
od daty wejścia w posiadanie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-
szowa. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Mieroszowie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2005 r. 
 
 

PZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW MĄKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 19 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  
na 2005 rok* 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póź-
niejszymi zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2005 r. (M. P. Nr 43, poz. 753) Rada Miejska 
Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się stawki podatku od środków transporto-
wych w następujących wysokościach: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej  
12 ton:  
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 636,00 zł 
b) powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie –  

1.060,00 zł 
c) powyżej 9 ton – 1.272,00 zł  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton stawki 
określa załącznik nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
1.485,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
stawki określa załącznik nr 2 do uchwały, 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.272,00 zł  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego, 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 
stawki określa załącznik nr 3, 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) do 30 miejsc – 1.485,00 zł 
b) powyżej 30 miejsc – 1.877,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-
szowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Mieroszowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2005 r. 
 
 

PZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW MĄKA 

 
 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
 
________________________________ 
1 (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 19 listopada 2004 r. 
(poz. 4171) 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 19 listopada 2004 r. 
(poz. 4171) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Mieroszowa z dnia 19 listopada 2004 r. 
(poz. 4171) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
na terenie miasta Jedlina Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 
oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 
z późn. zmian.) dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia następują-
cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) – dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tej ustawie, dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne, art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zmian.)  

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł 
od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,31 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności – 
17,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanych materia-
łem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części 
stanowiące własność Gminy Jedlina Zdrój, wykorzy-
stywane na prowadzenie statutowej działalności chary-
tatywnej i kulturalnej. 

§ 3 

Określa się wzory formularzy zawierające dane doty-
czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne 
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości: 
1) dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, 
2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIV/65/03 Rady Miasta z dnia 
27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 
oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. 
zmian.) dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) – dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tej ustawie, dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne  

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawki podatku od posiadania 
psów w wysokości 11,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania 
w terminie do 30 czerwca każdego roku w bankach 
lub Urzędach Pocztowych na koszt zobowiązanego. 

§ 3 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku 
podatkowego, podatek od posiadania psów płatny jest 
w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku po-
datkowego.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIV/69/03 Rady Miasta z dnia 
27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
podatku od posiadania psów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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4174 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia 
jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 
                                              za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. 
zmian.) dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) – dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tej ustawie, dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne  

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze 
Miasta Jedlina Zdrój w następującej wysokości: 
1) przy handlu z ręki, z torby, z kosza, z wiadra itp. – 

6,00 zł; 
2) przy handlu ze stołu, straganu, stoiska (w tym rów-

nież prowizorycznego) i innych niż wymienione – 
13,00 zł; 

3) przy handlu z samochodu oraz z przyczepy o ła-
downości  do 3,5 tony włącznie – 13,00 zł; 

4) przy handlu z samochodu oraz przyczepy o ładow-
ności powyżej 3,5 tony – 25,00 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się na terenie Miasta Jedlina Zdrój pobór 
dziennej opłaty targowej w drodze inkasa. Na inka-
senta opłaty targowej wyznacza się Centrum Kultu-
ry w Jedlinie Zdroju. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso  
w wysokości 30% pobranych kwot. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/66/03 Rady Miasta z dnia 
27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w dro-
dze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 
za inkaso. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 
jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia 
                                             za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 
oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. 
zmian.) dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) – dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tej ustawie, dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne  

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej na ob-
szarze Miasta Jedlina Zdrój w wysokości 2,00 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się na terenie Miasta Jedlina Zdrój pobór 
dziennej opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się 
instytucje i osoby fizyczne wymienione w załączni-
ku do niniejszej uchwały. 

3. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia 
wpływów z budżetem Gminy w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego doty-
czy rozliczenie. 

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta za inkaso  
w wysokości 10% pobranych kwot. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/67/03 Rady Miasta z dnia 
27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru  
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 

Załącznik do uchwały Rady Miasta 
Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 
2004 r. (poz. 4175) 

 
Wykaz inkasentów 

1. Biegun Grażyna, 357/92, Jedlina Zdrój, ul. Włościańska 11; 
2. Bieńczak Daniel, 009257/2004, „Zajazd na skarpie”, Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 81; 
3. Chomczyk Irena, 554/96, Jedlina Zdrój, ul. Kamienna 3; 
4. Drążek Henryk, 567/97, Jedlina Zdrój, ul. Plac Zwycięstwa 11; 
5. Naumowicz Mariusz, 795/01, Jedlina Zdrój, ul. Akacjowa 15; 
6. Pytel Władysława, 659/98, Jedlina Zdrój, ul. Akacjowa 13; 
7. „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.”, Jedlina Zdrój, Plac Zdrojowy 2; 
8. Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju, Jedlina Zdrój, Plac Zdrojowy 5. 
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4176 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności 
                                              urzędowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) 
oraz art. 18, art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) 
dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 
z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-
żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) – dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w tej ustawie, dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne  

oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek opłaty administracyjnej 
za następujące czynności urzędowe: 
1) za wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina 
Zdrój lub z planu zagospodarowania przestrzennego 
– 50,00 zł; 

2) za wypis ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina 
Zdrój lub z planu zagospodarowania przestrzennego 
– 30,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 
 

ROMUALD WYSOCKI 

 
 
 
 
 

4177 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach 
                                        na podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, 
co następuje:  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  26676  – Poz. 4177 

§ 1 

Określa się wzory formularzy zawierające dane doty-
czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne 
do wymiaru i poboru leśnego: 
1) dla osób fizycznych, stanowiących załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały, 
2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr III/4/2002 Rady Miejskiej w Je-
dlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy w podatku rolnym i w po-
datku leśnym. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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4178 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji 
                                          na podatek rolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 późn. zm.) Rada Miasta Jedlina Zdrój 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy zawierające dane doty-
czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne 
do wymiaru i poboru podatku rolnego: 
1) dla osób fizycznych, stanowiących załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały, 
2) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr III/4/2002 Rady Miejskiej w Je-
dlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularzy w podatku rolnym i w po-
datku leśnym. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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4179 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nierucho-
mości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej 
                                               na 2005 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 5 ust. 1, 2, 3, 4, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. u. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) Rada 
Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,09 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego– 
0,20 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 16,90 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,11 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej – 2% ich ustalonej  
o której mowa w przepisach o podatku dochodo-
wym ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatko-
wego stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji 
w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyza-
cyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamorty-
zowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku,  
w którym dokonano ostatniego odpisu amortyza-
cyjnego. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku nieruchomości stanowiące 
własność gminy:  
1) lokale i grunt pod tymi lokalami wydzierżawiony na 

potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
i Policji, 

2) budynki i grunt, na których prowadzona jest działal-
ność Ochotniczych Straży Pożarnych, 

3) budynki i grunty na, których istnieją boiska sporto-
we, 

4) budynki i grunty pod świetlicami wiejskimi, 
5) budynki i grunty na które nie zawarto umów dzier-

żaw, 
6) budynki i grunty pod bibliotekami wiejskimi, 
7) lokale mieszkalne i gospodarcze przeznaczone na 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych  oraz grunty 
pod tymi lokalami. 

§ 3 

Uchwala się dzienną stawkę opłaty targowej w wyso-
kości 5,– zł. 

§ 4 

Ustanawia się sołtysów wsi inkasentami opłaty targo-
wej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LESZEK ZAZULAK 
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4180 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 16 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień w podatku od posiadania 
psów w 2005 r.* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, 
poz. 794) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się stawkę podatku od posiadania psów  
w wysokości 10 zł od jednego psa. 

§ 2 

Uchwala się termin płatności podatku od posiadania 
psów jednorazowo do 15 maja 2005 r. 

§ 3 

Zwalnia się wszystkie psy z podatku których właścicie-
le maja miejsce zamieszkania na terenie gminy.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

LESZEK ZAZULAK 

 
 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 

4181 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 

z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok  
oraz zwolnień od tych podatków* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zmianami), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 10, art. 14, art. 18, 
art. 19 pkt 1 a, 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
ze zmianami), art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 874), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) oraz 
Obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących w 2005 r. 
(M. P. Nr 43, poz. 753) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następu-
je: 
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§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok: 
1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha po-
wierzchni, 

c) pozostałych – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, 
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,54 zł, 
b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem 

budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,98 zł, 

c) od budynków na ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 8,37 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  
3,61 zł, 

e) od pozostałych – 6,01 zł, 
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 6,01 zł, 

3) od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 – 2% ich wartości. 

§ 2 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok w następującej wysokości: 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      –    624,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      – 1.040,00 zł 
c) powyżej 9 ton             – 1.248,00 zł 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku  w złotych 

Nie mniej niż  Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 648,00 782,00 
13 14 782,00 909,00 
14 15 909,00 1017,00 
15  1017,00 1406,00 

Trzy osie 
12 17 782,00 880,00 
17 19 880,00 1016,00 
19 21 1016,00 1157,00 
21 23 1157,00 1406,00 
23 25 1406,00 2017,00 
25  1406,00 2017,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 725,00 733,00 
25 27 733,00 1083,00 
27 29 1083,00 1657,00 
29 31 1657,00 2452,80 
31  1657,00 2452,80 

 
 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
od 3,5 tony i poniżej 12 ton         – 1456,00 zł 
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4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach ) 

Stawka podatku  w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

1 2 3 4 
dwie  osie 

12 18 216,00 324,00 
18 25 356,00 558,00 
25 31 632,00 969,00 
31  1431,00 1937,76 

trzy  osie 
12 40 1275,00 1723,00 
40  1723,00 2548,65 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego – 1248,00 zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

1 oś 
12 18 108,00 166,00 
18 25 177,84 319,88 
25  319,88 561,24 

2 osie 
12 28 210,18 309,49 
28 33 613,20 849,94 
33 38 849,94 1291,07 
38  1149,03 1699,87 

3 osie 
12 38 676,72 942,32 
38  942,32 1280,68 

 
7. Od autobusów: 

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc     – 1456,00 zł 
b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1841,00 zł 

§ 3 

1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadanego psa w wysokości – 40,00 zł. 
2. Podatek uiszcza się jednorazowo w terminie do 15 marca roku podatkowego do rąk inkasenta, lub na konto 

tut. Gminy  BGŻ/O Wałbrzych 08 2030 0045 1110 0000 0086 6850. 

§ 4 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 
1. Przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy w wysokości – 10,00 zł. 
2. Przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego i wozu konnego – 5,00 zł. 
3. Za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży lub rodzaju wykony-

wania czynności rzemieślniczych – 10.00 zł. 
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4. Opłata za okres 1 tygodnia: 
a) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy w wysokości – 40.00 zł, 
b) przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego i wozu konnego – 20.00 zł, 
c) za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży lub rodzaju wyko-

nywania czynności rzemieślniczych – 40.00 zł. 

§ 5 

1. Ustala się stawkę administracyjną: 
– za udzielenie pisemnej informacji o każdym przedsiębiorcy wpisanemu do ewidencji działalności gospodar-

czej – 16,00 zł, 
– za wydanie wtórnika zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 50,00 zł, 
– za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50,00 zł, 
– za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 30,00 zł. 

§ 6 

Zwalnia się wymienione: 
– w § 1 budynki lub ich części przydzielone i pozostawione do bezpłatnego użytkowania osobie, która przeka-

zała w zamian za emeryturę lub rentę Państwu, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione, nie zamieszkują 
wspólnie dorosłe dzieci posiadające własne źródła utrzymania oraz działki gruntu przydzielone do bezpłatnego 
użytkowania takiej osobie, 

– zwolnieniu podlegają także budynki gospodarcze lub ich części zajęte przez członka rodziny prowadzącego 
gospodarstwo rolne. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XVII/51/2003 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok oraz 
zwolnień od tych podatków. 

§ 8 

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
HENRYKA WYSZOWSKA 

*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
 
 

4182 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych 
na 2005 r. oraz zwolnień od tych podatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 10, art. 14, art. 18, art. 19 pkt 1 a, 
3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), w związku z Ob-
wieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie 
wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. Nr 46, poz. 794) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 
8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2005 r. (M. P. Nr 43, poz. 753) Rada Gminy 
w Czarnym Borze uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale Rady Gminy z dnia 17 listopada 2004 r.  
w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych 
na 2005 r. oraz zwolnień od tych podatków (uchwała 
nr XXVII/100/2004) wprowadza się następujące zmia-
ny: 
1) w § 4 uchyla się pkt 4 a, b, c, 
2) w § 5 uchyla się tiret 1 i 2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czarny Bór. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 
2005. 
 

 
PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY 
 

HENRYKA WYSZOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 16 i art. 19 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. 
Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 
26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), w związku z art. 
5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) 
Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Od dnia 1 stycznia 2005 r. na terenie Gminy Lewin 
Kłodzki obowiązują stawki opłaty targowej za dzień 
w wysokości: 
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego – 

110,00 zł, 
2) od sprzedaży z samochodu osobowego –  

60,00 zł, 
3) od sprzedaży ze stoiska, z ręki itp. – 30,00 zł. 

2. Zarządza się pobór opłaty o jakiej mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu przez pracownika merytorycz-
nego upoważnionego przez Wójta Gminy Lewin 
Kłodzki w obsadach: P. Agnieszka Czerniachowicz  
i P. Andrzej Gut. 

3. Ustala się wynagrodzenie za czynności wymienione 
w ust. 2 niniejszego paragrafu w wysokości 8% od 
pobranych kwot. 

§ 2 

Zwalnia się z przedmiotowych opłat mieszkańców 
Gminy Lewin Kłodzki. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/108/03 z dnia 1 grudnia 
2003 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia 
ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JERZY SYPEK 

 
 
*  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
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4184 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 
2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794), w związku z art. 5 i art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) 
Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Od dnia 1 stycznia 2005 r. obowiązują stawki opłaty 
administracyjnej za czynności urzędowe dokonywane 
przez Wójta Gminy Lewin Kłodzki lub przez upoważ-
nionych pracowników Urzędu Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych Gminy Lewin Kłodzki, to 
jest za: 
1) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego: 
a) pełny tekst ustaleń miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego i 4 sekcje mapowe 
formatu A-4 i rysunku tego planu – 100,00 zł, 

b) za pełny tekst ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego – 20,00 zł, 

c) za jedną sekcję mapową formatu A-1 rysunku 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego – 20,00 zł, 

d) za wyrys formatu A4 lub A3 oraz wypis 1–5 
stron ustaleń tekstowych miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego – 20,00 zł, 

e) za każdą pełną lub rozpoczętą stronę wypisu  
o objętości ponad 5 stron – 1,00 zł, 

f) za każdy dodatkowy wyrys formatu A4 lub A5 – 
5,00 zł. 

§ 2 

Ustala się, że w ramach wniosku o wydanie wyrysów 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go można wydać maksymalnie wyrys obejmujący  
4 dowolne sekcje mapowe rysunku tego planu. Pełny 

rysunek planu ogólnego pozostaje do wglądu zaintere-
sowanego w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki, który 
stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu przestrzennym udostępnia ten 
dokument. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/107/03 z dnia 1 grudnia 
2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
administracyjnej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JERZY SYPEK 
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4185 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Ob-
wieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (M. P. Nr 46, poz. 794) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się stawki podatku od środków transporto-
wych: 
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie cał-

kowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 556,20 zł, 
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie – 927,00 zł, 
c) pow. 9 ton a poniżej 12 ton – 1.133,00 zł, 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 
od rodzaju zawieszenia osi jezdnych: 
a) od 12 ton i poniżej 15 ton, 2 osie jezdne – 

569,80 zł, 
b) powyżej 15 ton, 2 osie jezdne – 1.289,60 zł, 
c) od 12 ton i powyżej, 3 osie jezdne –  

1.623,70 zł, 
d) od 12 ton i powyżej, 4 i więcej osi jezdnych – 

2.452,80 zł, 
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane  

do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,  
w tym: 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.133,00 zł, 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od ro-
dzaju zawieszenia osi jezdnych: 
a) od 12 ton do 31 ton, 2 osie jezdne – 946,90 zł, 
b) powyżej 31 ton, 2 osie jezdne – 1.937,76 zł, 
c) od 12 ton i poniżej 40 ton, 3 osie jezdne – 

1.774,70, 
d) powyżej 40 ton, 3 osie jezdne – 2.548,65 zł, 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton do 10 ton – 412,00 zł, 
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 515,00 zł, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, 

6) przyczyny i naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, w zależności od 
rodzaju zawieszenia osi jezdnych: 
a) od 12 ton i poniżej 25 ton, 1 oś jezdna – 

329,50 zł, 
b) powyżej 25 ton, 1 oś jezdna – 578,10 zł, 
c) od 12 ton i poniżej 38 ton, 2 osie jezdne – 

1.329,80 zł, 
d) powyżej 38 ton, 2 osie jezdne – 1.750,00 zł, 
e) od 12 ton i poniżej 38 ton, 3 osie jezdne – 

970,70 zł, 
f) powyżej 38 ton, 3 osie jezdne – 1.319,10 zł, 

7) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedze-
nia: 
a) do 15 miejsc – 515,00 zł, 
b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie – 927,00 zł, 
c) powyżej 30 miejsc – 1.823,10 zł. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych 
środki transportowe stanowiące własność Gminy 
Świdnica. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/186/2003 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie po-
datku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WIESŁAW MALISZ 
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4186 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 25 listopada 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 paździer-
nika 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2005 r. (M. P. Nr 43, poz. 753) i Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 
794), uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIX/359/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:” 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 569,80 569,80 

13 14 569,80 569,80 

14 15 569,80 569,80 

15  1 289,60 1 289,60 

Trzy osie 

12 17 1 623,70 1 623,70 

17 19 1 623,70 1 623,70 

19 21 1 623,70 1 623,70 

21 23 1 623,70 1 623,70 

23 25 1 623,70 1 623,70 

25  1 623,70 1 623,70 

Cztery osie i więcej 

12 25 2 444,04 2 444,04 

25 27 2 444,04 2 444,04 

27 29 2 444,04 2 444,04 

29 31 2 444,04 2 452,80 

31  2 444,04 2 452,80 

 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:” 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

+ naczepa, ciągnik + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 946,90 946,90 

18 25 946,90 946,90 

25 31 946,90 946,90 

31  1 412,40 1 937,76 

Trzy osie 

12 40 1 774,70 1 774,70 

40  1 774,70 2 548,65 
 

c) pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) od 7 ton do 10 ton włącznie – 412,00 zł”, 

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:” 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd  

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 329,50 329,50 

18 25 329,50 329,50 

25  578,10 578,10 

Dwie osie 

12 28 1 329,80 1 329,80 

28 33 1 329,80 1 329,80 

33 38 1 329,80 1 329,80 

38  1 750,00 1 750,00 

Trzy osie 

12 38 970,70 970,00 

38  1 319,10 1 319,10 
 
2. Uchyla się § 2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego  z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WIESŁAW MALISZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r., Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 i Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291), art. 18 
ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

Podatek od nieruchomości 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w wysokości: 
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych lub ich części: 
a) będących przedmiotem najmu na rzecz osób  

fizycznych w celu zaspokojenia ich potrzeb 
mieszkaniowych – 0,01 zł, 

b) pozostałych – 0,44 zł, 

2) 
a) od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 17,98 zł, 

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie schronisk 
górskich –13,56 zł, 

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 7,84 zł, 

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych oraz budynków lub ich części związanych  
z uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody 
– 0,10 zł, 

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budyn-
ków lub ich części:  

a) będących przedmiotem najmu na rzecz osób 
fizycznych w celu zaspokajania ich potrzeb by-
towych oraz zajmowanych na potrzeby jedno-
stek pomocniczych Gminy Nowa Ruda, jedno-
stek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda, ochot-
niczych straży pożarnych, domów opieki spo-
łecznej oraz instytucji kultury – 0,01 zł, 

b) pozostałych – 4,40 zł, 

6) od budowli: 
a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej oraz 

od budowli związanych z uzdatnianiem, magazy-
nowaniem i dostawą wody oraz służących do 
odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 0,02% 
ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia dane-
go roku podatkowego, stanowiącej podstawę 
obliczania amortyzacji w tym roku, a w przypad-
ku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich 
wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym doko-
nano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, 

b) pozostałych 2% wartości, 
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,66 zł, 

8) od gruntów: 
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od  
1 ha powierzchni, 

b) pozostałych – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa powierzonego sołtysom na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

Podatek od posiadania psów 

§ 3 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 
– 20 zł. 

§ 4 

1) Podatek opłacany jest jednorazowo bez wezwania 
w terminie do 15 listopada roku podatkowego, za 
który uiszcza się podatek lub w ciągu miesiąca od 
wejścia w posiadanie psa.  

2) Podatek pobiera się w wysokości 50% rocznej 
stawki, jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego.  
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3) Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa powierzonego sołtysom na zasa-
dach określonych w odrębnej uchwale.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy No-
wa Ruda. 

§ 6 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
w miejscach publicznych na terenie Gminy oraz w 
siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 7 

Uchyla się uchwałę nr 51/XII/2003 Rady Gminy Nowa 
Ruda z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku 
od nieruchomości i podatku od posiadania psów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4188 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat lokalnych 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 
poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 roku Nr 92, poz. 880, Nr 92, 
poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291), art. 18 ust. 2 pkt 8 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z 2002 r. Nr 74 
poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Nr 65 poz. 595 oraz z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 53/XII/03 Rady Gminy Nowa Ruda  
z dnia 28 listopada 2003 roku wprowadza się następu-
jące zmiany: 
w § 6 w ust. 1: 
1) w pkt 3 skreśla się wyrazy: „w skali 1:500”, 
2) skreśla się pkt 4. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy No-
wa Ruda. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy 

i Urzędu Gminy Nowa Ruda, na terenie sołectw Gminy 
Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa 
Ruda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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4189 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
                         rolnego na obszarze gminy Nowa Ruda 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U z 1993 r.  Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 
108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 
oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, 
poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, 
poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się o 15%, tj. do kwoty 32,02 zł cenę żyta 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku 
(Mon. Pol. Nr 43, poz. 765), przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Nowa Ruda. 

§ 3 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
w miejscach publicznych na terenie Gminy oraz  
w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy 
Nowa Ruda. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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4190 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników 
                        podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, 
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880 i Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291), 
art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, 
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, 
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, oraz 
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568); art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 216, poz. 1826) oraz art. 13 pkt 2) ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Gminy w Nowej Rudzie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy podatkowych niezbęd-
nych do wymiaru i poboru: 
1) podatku od nieruchomości; 

a) „Informacja o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych” (IN-1) – wzór formularz stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały, 

b) „Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 
........” (DN-1) – wzór formularza stanowiący za-
łącznik nr 2 do uchwały, 

2) podatku rolnego; 
a) „Informacja o gruntach” (IR-1) – wzór formularza 

stanowiący załącznik nr 3 do uchwały, 
b) „Deklaracja na podatek rolny na rok ......” (DR-1) 

– wzór formularza stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały, 

3) podatku leśnego; 
a) „Informacja o lasach” (IL-1) – wzór formularza 

stanowiący załącznik nr 5 do uchwały, 
b) „Deklaracja na podatek leśny na rok .....” (DL-1) 

– wzór formularza stanowiący załącznik nr 6 do 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Nowa Ruda. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 50/XII/03 Rady Gminy z dnia  
28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy składanych przez podatników podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 4 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda oraz Urzędu 
Gminy Nowa Ruda. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia  
2005 r. 

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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4191 

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów, poboru  
i terminów płatności tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
w związku z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, 
poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291) Rada 
Gminy w Chojnowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wy-
sokości 15,00 zł rocznie od każdego psa.  

§ 2 

Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatko-
wego, lub w terminie dwóch tygodni od wejścia  
w posiadanie psa. 

§ 3 

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 
połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba fizyczna 
weszła w posiadanie psa  po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego. 

§ 4 

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa, w kasie Urzędu lub na rachunek ban-
kowy  gminy. Inkasentów na terenie Gminy Chojnów i 
wynagrodzenie za inkaso określa uchwała  
nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Chojnowie z dnia  
10 marca 2003 r. w sprawie inkasa podatków. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVI/99/2003 Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
wysokości stawki podatku  od posiadania psów, pobo-
ru i terminów płatności tego podatku (Dz. Urz. Woj. 
Dol. Nr 229, poz. 3478). 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005. 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
DARIUSZ MENDUS 

 
 

4192 

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. 
Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, 
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Chojnowie 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komu-
nikacie Prezesa GUS z 15 października 2004 r. przyj-
mowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego 
w 2005 r. na obszarze Gminy Chojnów z kwoty  
37,67 zł za 1 q do kwoty 34,50 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/100//2003 Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia 
podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego Nr 229, poz. 3479). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 
 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
DARIUSZ MERDUS 

 

 
 

4193 

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Dz. U. Nr 92 
poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy w 
Chojnowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące roczne wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie gminy. 
 

1. od gruntów: 
 a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-

fikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 
0,66 zł 

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni: 

3, 52 zł 

 c) pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

0,22 zł 

2. od budynków lub ich części: 
 a) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,54 zł 
 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni  
użytkowej: 

17,70 zł 

 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej: 

8, 37 zł 

 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych: 

3, 61 zł 

 e) pozostałych za 1 m2 powierzchni użytkowej: 
w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

5,50 zł 

3.  od budowli – 2% ich wartości o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych. 
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§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 2e, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazane-

go na rzecz Skarbu Państwa  w zamian za emeryturę lub rentę z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej. 

2) grunty, budynki i budowle komunalne Gminy Chojnów: 
a) związane z działalnością sportową, 
b) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem, że nie są związane z działalno-

ścią gospodarczą, 
c) związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XVI/102/2003/ Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 listopada 2003 r.  
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229, poz. 3481). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
DARIUSZ MENDUS 

 
 
 
 
 

4194 

UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, 
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 
poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy w Choj-
nowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego 
przy uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej poniżej 12 ton, nacisku na 
siodło ciągnika oraz liczby miejsc do siedzenia 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.067,00 zł 

  c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.280,00 zł 
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2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) ciągniki siodłowe :  
 – nacisk na siodło ciągnika do 5 ton 1.494,00 zł 
 – nacisk na siodło ciągnika 5 ton i powyżej 1.494,00 zł 
b) ciągniki balastowe 1.494,00 zł 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  

podatku rolnego 1.280,00 zł 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 1.494,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.889,00 zł 

§ 2 

Określa się roczne stawki podatku od środków  transportowych, od jednego środka transportowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
1) od samochodów ciężarowych w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały, 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały, 
3) od przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr IV/27/2002 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 255, poz. 3888 z dnia 15 grud-
nia 2002 r.). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
DARIUSZ MENDUS 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. 
(poz. 4194) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. 
(poz. 4194) 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. 
(poz. 4194) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, 
poz. 84, ze zm.1), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej –17,98 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) od budowli:  
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem zapisu lite-
ry b),  

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, wykorzystywanych wy-
łącznie na działalność komunalną w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
oraz gromadzenia odpadów na składowisku; 

3) od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,19 zł od 1 m2 powierzchni.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Długołęka nr XIV/ 
/222/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należne-
go od dnia 1 stycznia 2005 roku. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

 
 
_________________________________ 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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4196 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84, 
ze zm.1), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego: 
1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630 zł, 
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.051 zł, 
c) od 9 ton do poniżej 12 ton 1.261 zł, 
d) równej lub wyższej niż 12 ton – wg poniższego zestawienia. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 
Stawka podatku 

(w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.777 1.881 
13 14 1.881 1.984 
14 15 1.984 2.088 
15  2.088 2.191 

Trzy osie 
15 17 1.777 1.881 
17 19 1.881 1.984 
19 21 1.984 2.088 
21 23 2.088 2.191 
23 25 2.191 2.294 
25  2.294 2.388 

Cztery osie i więcej 
23 25 1.881 1.984 
25 27 1.984 2.088 
27 29 2.088 2.191 
29 31 2.191 2.452,80 
31  2.294 2.452,80 

 
2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w za-

leżności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:   
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.471 zł, 
b) równej lub wyższej niż 12 ton – wg poniższego zestawienia. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach ) 

Stawka podatku 
(w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia    
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1 471 1 575 
18 25 1 575 1 678 
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   cd. tabeli 
1 2 3 4 
25 31 1 678 1 781 
31  1 781 1 937,76 

Trzy osie 
36 40 1 781 1 854 
40  2 298 2 548,65 

 
3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatni-

ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton do poniżej 9 ton – 945 zł, 
b) od 9 ton do poniżej 12 ton – 1.261 zł, 
c) równą lub wyższą niż 12 ton – wg poniższego zestawienia. 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu: 

naczepa/przyczepa + pojazd 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1 312 1 364 
18 25 1 364 1 415 
25  1 415 1 467 

Dwie osie 
23 28 1312 1 364 
28 33 1 364 1 415 
33 38 1 415 1 467 
38  1 777 1 850 

Trzy osie 
36 38 1 415 1 467 
38  1 777 1 850 

 
4) od autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.471 zł, 
b) równej lub większej niż 30 miejsc – 1.860 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIV/223/2003 Rady Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia sta-
wek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

 
_________________________________ 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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4197 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r.    

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,  
nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r., 
Nr 9, poz. 84 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się na terenie Gminy Długołęka opłatę 
administracyjną za następujące czynności urzędowe, 
nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej: 
1) sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego – 39 zł od każdej strony, 
jednak nie więcej niż 198 zł, 

2) sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego – 39 zł od każdej 
strony, jednak nie więcej niż 198 zł. 

§ 2 

Opłata administracyjna uiszczana jest w gotówce na 
konto budżetu gminy, najpóźniej w dniu dokonania 
czynności.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr II/14/2002 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieob-
jęte przepisami o opłacie skarbowej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2005 r.  
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

 
_________________________________ 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 
 
 
 

4198 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r.    

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminu płatności, a także zwolnień od tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.1), 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Długołęka stawki podatku 
od posiadania psów: 
1) utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa 

rolnego: 
od trzeciego i każdego następnego psa – 51 zł, 

2) utrzymywanych na posesji niebędącej gospodar-
stwem rolnym: 
od trzeciego i każdego następnego psa – 51 zł. 

§ 2 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry do 
końca kwietnia każdego roku kalendarzowego bez  
wezwania na konto budżetu Gminy. 
W przypadku wejścia w posiadanie psa po tym ter-
minie obowiązek podatkowy powstaje w ciągu  
14 dni od daty nabycia psa. 

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku 
podatkowego, stawka podatku ulega obniżeniu pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał 
obowiązek podatkowy. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów osoby fi-
zyczne: 
1) posiadające szczenięta do 8 tygodni, 

2) z tytułu posiadania jednego lub dwóch psów utrzy-
mywanych w celu pilnowania posesji niebędącej 
gospodarstwem rolnym. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr II/15/2002 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 3 grudnia 2002 r., w sprawie określenia 
stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminu płatności a także zwol-
nień od tego podatku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należne-
go od 1 stycznia 2005 r. 
 

 
WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JAN FEDYK 

 
 
____________________ 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4199 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r.    

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku  
od nieruchomości 

 Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591, ze zm.1) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wzór formularza pn. „Informacja o nie-
ruchomościach i obiektach budowlanych” zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

2. Określa się wzór formularza pn. „Deklaracja na po-
datek od nieruchomości” zgodnie z załącznikiem  
nr 2 do uchwały. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/19/2002 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzo-
rów formularzy na podatek od nieruchomości. 
 
 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

 
 
___________________ 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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4200 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego 

 Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, ze zm.) oraz 
art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wzór formularza pn. „Informacja o la-
sach” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza pn. „Deklaracja na po-
datek leśny” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/17/2002 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzo-
rów formularzy na podatek leśny.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2005 r. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 
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4201 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego 

 Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zm.) oraz art. 40 
ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wzór formularza pn. „Informacja o grun-
tach” zgodnie z załącznikiem nr 1do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza pn. „Deklaracja na po-
datek rolny” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/18/2004 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia  
wzorów formularzy na podatek rolny. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycz-
nia 2005 r. 
 
 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 
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4202 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, ze zm.1), 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomo-
ści od: 
1) budynków, budowli lub ich części i gruntów stano-

wiących własność Gminy Długołęka, o ile nie są we 
władaniu osób fizycznych, osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej z zastrzeżeniem zapisu punktu 2, 

2) budynków, budowli lub ich części i gruntów stano-
wiących własność Gminy Długołęka, a będących 
we władaniu jednostek organizacyjnych Gminy  
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

3) budynków, budowli lub ich części i gruntów stano-
wiących własność Gminy Długołęka, a zajętych wy-
łącznie na działalność w zakresie świadczeń zdro-
wotnych, 

4) budynków, budowli lub ich części i gruntów stano-
wiących własność Gminy Długołęka, a zajętych na 
działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
i bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem wyko-

rzystywanych do prowadzenia działalności gospo-
darczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr VIIL/359/2001 Rady Gminy Dłu-
gołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień 
w podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należne-
go od 1 stycznia 2005 r. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

 
_________________________________ 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-
tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 

4203 

UCHWAŁA RADY GMINY WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214,poz.1806 i z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 5 ust. 1 i 2, art. 
7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. 
Nr 96,poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 i z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, 
poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, 
co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  26757  – Poz. 4203 i 4204 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nie-
ruchomości w następującej wysokości: 
od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 
powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych – 3,45 zł od 1 ha po-
wierzchni; 

c) pozostałych w tym: 
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego – 0,32 zł od 1 m2 po-
wierzchni; 

– wykorzystywanych pod budownictwo mieszka-
niowe 0,15 zł od 1 m2 powierzchni, 

od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej; 

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 
 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na 
potrzeby: 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– działalności kulturalnej i sportowej, 
– gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostar-
czania wody, 

– bezpieczeństwa publicznego, 
– składowiska odpadów, 
– ochrony zdrowia, 
– cmentarzy, 
– zajęte na przystanki, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/54/03 Rady Gminy w Wą-
drożu Wielkim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, ma zastosowanie od roku podatkowe-
go 2005 i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAROSŁAW LASKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

4204 

UCHWAŁA RADY GMINY WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz. 1591, 
zm. w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Dz. U Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ust. 1 i 2, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 Nr 203, 
poz. 1966 i z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  26758  – Poz. 4204 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 515.00 zł, 
b) powyżej5,5 tony do 9 ton włącznie – 930.00 zł,  
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.140,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej lub wyżej niż 12 ton w wyso-
kości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
tj. łącznie z naczepą lub przyczepą od 3,5 tony  
i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.140,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  

1.240,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.340,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów tj. łącznie z naczepą lub przyczepą – równej 
lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 1.140,00 zł, 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, w wysokości 
określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc – 1.340,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.720,00 zł. 

§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wy-
produkowanych w roku 2000 i później lub pojazdy 
wyposażone w katalizatory stawki podatku obniża się  
i określa w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu  
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 420,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 830,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.030,00 zł, 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.030,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  

1.140,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.240,00 zł, 

3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 1.030,00 zł, 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc – 1.240,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.550,00 zł. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych 
autobusy użytkowane wyłącznie do celów dowożenia 
dzieci do szkół i sportowców na zawody sportowe 
oraz środki transportowe i pojazdy służące do celów 
ochrony przeciwpożarowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Wądroże Wielkie. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr II/7/2002 Rady Gminy w Wą-
drożu Wielkim z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2005 r. oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAROSŁAW LASKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  26759  – Poz. 4204 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 
2004 r. (poz. 4204) 

 
 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka Stawka 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

  Dwie osie  
12 13 930,00 1.140,00 
13 14 1.030,00 1.240,00 
14 15 1.140,00 1.340,00 
15  1.240,00 1.440,00 

Trzy osie 
12 17 1.030,00 1.240,00 
17 19 1.140,00 1.340,00 
19 21 1.240,00 1.440,00 
21 23 1.340,00 1.550,00 
23 25 1.440,00 1.650,00 
25  1.550,00 1.750,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.240,00 1.440,00 
25 27 1.440,00 1.650,00 
27 29 1.550,00 1.750,00 
29 31 1.750,00 2.452,80 
31  1.960,00 2.452,80 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 
2004 r. (poz. 4204) 

 
 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i ciągników balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów 
ciągnik siodł.+ naczepa, ciągnik 

balast. + przyczepa (w t) 

Stawka Stawka 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.140,00 1.240,00 
18 25 1.240,00 1.340,00 
25 31 1.340,00 1.440,00 
31  1.440,00 1.937,76 

Trzy osie 
12 40 1.550,00 1.880,00 
40  1.750,00 2.548,65 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
w Wądrożu Wielkim z dnia 24 listopada 
2004 r. (poz. 4204) 

 
 
 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa+pojazd  
silnikowy (w t) 

Stawka Stawka 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za  równoważne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 830,00 930,00 

18 25 880,00 980,00 

25  930,00 1.030,00 

Dwie osie 

12 28 880,00 980,00 

28 33 930,00 1.030,00 

33 38 1.030,00 1.291,07 

38  1.440,00 1.700,00 

Trzy osie 

12 38 1.240,00 1.340,00 

38  1.550,00 1.650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4205 

UCHWAŁA RADY GMINY WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 24 listopada 2004 r. 

w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
                   podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. 
Nr 81, poz. 875, oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, 
poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M. P. Nr 43, 
poz. 765) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podsta-
wę do obliczania podatku rolnego na 2005 rok na  
obszarze gminy z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 
36,80 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAROSŁAW LASKA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców 

Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

2) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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