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3836 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24707  – Poz. 3836 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych  

 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 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), art. 6a 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, 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, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, 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. 
Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 6 
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego stanowiące załączniki nr 
1B, 2B, 3B  do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzory deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści, rolny i leśny stanowiące załączniki nr 1A, 2A, 3A  do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śl. nr 
0150/III/16/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości oraz nr 0150/IV/26/02  
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
0150/III/16/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości, nr 0150/III/18/02 z dnia 11 grudnia 
2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i 
deklaracji na podatek leśny oraz  
nr 0150/IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 0150/III/18/02 z dnia  
11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy 

informacji i deklaracji na podatek leśny,  
nr 0150/III/19/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na 
podatek rolny oraz nr 0150/IV/24/02 z dnia  
30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr 0150/III/19/02 z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie 
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na 
podatek rolny. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik 
Śląskich. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24709  – Poz. 3836 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24723  – Poz. 3837 

3837 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 14 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści w 2006 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. 142, poz.1591 ze zmianami), art. 5 
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz Ob-
wieszczenia Ministra Finansów  z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyso-
kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. 
Nr 68, poz. 956) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości 
połoŜonych na terenie Gminy Łagiewniki ustala się jak 
niŜej:  
1. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych − 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni uŜyt-
kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej − 18,43 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytko-
wej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym − 8,58 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych − 
3,71 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych − 6,17 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytko-
wej. 

2. Od budowli − 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

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

darczej , bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków − 0,68 zł od 1 m 2 

powierzchni. 
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne rotacyj-

ne lub elektrowni wodnych − 3,61 zł od 1 ha po-
wierzchni, 

c) pozostałych − 0,22 zł od 1 m 2 powierzchni. 
 

 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. budynki i budowle stanowiące własność gminy Ła-

giewniki będące w uŜytkowaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych, 

2. budynki i budowle słuŜące działalności prowadzonej w 
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, 

3. budynki i budowle, w których prowadzona jest działal-
ność sportowa, kulturalna oraz oświatowa − wycho-
wawcza, 

4. grunty pod budynkami wymienionymi w pkt 1−3, 
5. obiekty wybudowane przed 1939 r. wykorzystywane do 

przechowywania płodów rolnych i opału, pod warun-
kiem, Ŝe w  tych obiektach nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza, 

6. budynki gospodarcze o powierzchni uŜytkowej do 30 
m2 związane z hodowlą  inwentarza Ŝywego dla po-
trzeb własnych, 

7. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiew-
niki. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KACZMARCZYK 

 
----------------------------- 
1  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następu-

jących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-
których typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368  
z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 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  ak-
tów w  Dz.  Urz. Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 

3838 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24724  – Poz. 3838 i 3839 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  

z dnia 14 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych¹ (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na terenie gminy Łagiewniki stawkę od posia-
dania psów w 2006 r. wysokości 10,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

Podatek jest płatny jednorazowo do końca III kwartału 
2006 r. 

§ 3 

1. Wyznacza się sołtysów z terenu gminy Łagiewniki do 
ustalenia ilości psów w swoich sołectwach  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa i wyznacza się na inkasentów sołty-
sów poszczególnych sołectw gminy Łagiewniki. 

3. Wynagrodzenie dla inkasenta wynosi 50% sumy po-
datku zebranego podatku od posiadania psów. 

§ 4 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 
1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób 

niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, 
niedołęŜnych). 

2. Od osób w wieku powyŜej 65 lat prowadzących samo-
dzielne gospodarstwo domowe od  jednego psa. 

3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilno-
wania gospodarstw rolnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVII/162/04  Rady Gminy Łagiew-
niki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: podatku od 
posiadania psów w 2004 r. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KACZMARCZYK

 
------------------------------------ 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następu-

jących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-
których typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368  
z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 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  ak-
tów w  Dz.  Urz. Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn.  Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 
 

3839 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  

z dnia 14 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek opłaty targowej 

 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. 1591z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1990 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 Ustala się stawki opłaty targowej w wysokości: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24725  – Poz. 3839 i 3840 

1. Przy sprzedaŜy produktów rolnych przez rolników − 2 
zł dziennie. 

2. Przy sprzedaŜy pozostałych produktów i towarów       − 
18 zł dziennie. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasenta wyznacza się  pracowników Zakładu 

Usług Komunalnych w Łagiewnikach. 
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 

60% sumy zebranych opłat. 
4. Opłatę pobiera się na podstawie poświadczenia wnie-

sienia opłaty wg kwitariusza przychodowego  stano-
wiącego druk ścisłego zarachowania. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu 
Usług Komunalnych. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Łagiewniki  
nr VII/56/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określe-
nia stawek opłaty targowej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.       
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KACZMARCZYK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3840 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy dotycz ących 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 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza pn. „Deklaracja na poda-
tek rolny” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVII/511/2004 Rady Gminy Długo-
łęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 
r. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24726  – Poz. 3840 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24727  – Poz. 3840 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24728  – Poz. 3840 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24729  – Poz. 3840 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24730  – Poz. 3840 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24731  – Poz. 3840 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24732  – Poz. 3840 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24733  – Poz. 3841 

3841 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r.  

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy dotycz ących podatku le śnego 

 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 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 lasach” 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza pn. „Deklaracja na poda-
tek leśny” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/510/2004 Rady Gminy Dłu-
gołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK

 
 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24734  – Poz. 3841 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24735  – Poz. 3841 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24736  – Poz. 3841 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24737  – Poz. 3841 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24738  – Poz. 3842 

3842 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy dotycz ących podatku  
od nieruchomo ści 

 Na podstawie 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 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 nieru-
chomościach i obiektach budowlanych” zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/509/2004 Rady Gminy Dłu-
gołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK

 
---------------------------- 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 grudnia 1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24739  – Poz. 3842 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24740  – Poz. 3842 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24741  – Poz. 3842 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24742  – Poz. 3842 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24743  – Poz. 3842 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24744  – Poz. 3842 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24745  – Poz. 3843 i 3844 

3843 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUG0Ł ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści 

 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 opła-
tach 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 nieruchomości 
od: 
1) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-

cych własność Gminy Długołęka, o ile nie są we wła-
daniu osób fizycznych, osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej z zastrzeŜeniem zapisu punktu 2, 

2) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-
cych własność Gminy Długołęka, a będących we wła-
daniu jednostek organizacyjnych Gminy  
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, 

3) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-
cych własność Gminy Długołęka, a zajętych wyłącznie 
na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych, 

4) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-
cych własność Gminy Długołęka, a zajętych na dzia-
łalność w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i bez-
pieczeństwa publicznego, z wyjątkiem wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

5) budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-
cych własność Gminy Długołęka, a zajętych na dzia-
łalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowa-

dzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, 
poz. 123 ze zm.), z wyjątkiem wykorzystanych do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/512/2004 Rady Gminy Dłu-
gołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości.  

§ 4 

Uchwała w chodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 
1 stycznia 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK

 
---------------------------------- 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 
 

3844 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 nieruchomości: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24746  – Poz. 3844 i 3845 

1) od budynków lub ich cz ęści: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni uŜyt-

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,43 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytko-
wej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,58 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych − 
3,71 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 6,17 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

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 zastrzeŜeniem zapisu litery 
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 wyłącznie 
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 zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m 2 
powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,22 zł od 
1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Długołęka nr XXVII/ 
/505/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 
dnia 1 stycznia 2006 roku. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK

 
------------------------------ 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 grudnia 1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3845 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ ĘKA 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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, ze zm.1) Rada 
Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24747  – Poz. 3845  

1) od samochodu ci ęŜarowego  w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640 zł, 
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.067 zł, 
c) od 9 ton do poniŜej 12 ton 1.280 zł, 
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton − wg poni Ŝszego zestawienia 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za  
równowaŜne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

  Dwie osie Dwie osie 
12 13 1.822 1.929 
13 14 1.929 2.034 
14 15 2.034 2.141 
15  2.141 2.246 

  Trzy osie Trzy osie 
15 17 1.822 1.929 
17 19 1.929 2.034 
19 21 2.034 2.141 
21 23 2.141 2.246 
23 25 2.246 2.352 
25  2.352 2.448 

  Cztery osie i więcej Cztery osie i więcej 
23 25 1.929 2.034 
25 27 2.034 2.141 
27 29 2.141 2.246 
29 31 2.246 2.352 
31  2.352 2.411 

 
2) od ci ągnika siodłowego i balastowego  przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do poniŜej 12 ton − 1.494 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton − wg poni Ŝszego zestawienia  

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu 
ciągnik siodłowy + naczepa 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za  
równowaŜne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

  Dwie osie Dwie osie 
12 18 1.508 1.615 
18 25 1.615 1.720 
25 31 1.720 1.826 
31  1.826 1.872 

  Trzy osie Trzy osie 
36 40 1.826 1.901 
40  2.356 2.415 

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

podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton do poniŜej 9 ton − 968 zł, 
b) od 9 ton do poniŜej 12 ton − 1.293 zł, 
c) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton − wg poni Ŝszego zestawienia 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu 

naczepa/przyczepa + pojazd 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inny system zawieszenia 
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pneumatycznym lub uznanym za  
równowaŜne 

osi jezdnych 

  Jedna oś Jedna oś 
12 18 1.345 1.399 
18 25 1.399 1.451 
25  1.451 1.504 

  Dwie osie Dwie osie 
23 28 1.345 1.399 
28 33 1.399 1.451 
33 38 1.451 1.504 
38  1.822 1.897 

  Trzy osie Trzy osie 
36 38 1.451 1.504 
38  1.822 1.897 

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

a) mniej niŜ 30 miejsc − 1.494 zł, 
b) równej lub większej niŜ 30 miejsc − 1.889 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/506/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN FEDYK 

----------------------------- 
1 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia 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 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z 
dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie spe-
cjalne). 

 
 
 
 

3846 
UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wynagrodzenia w 2006 r. dla sołtysów jako ink asen-
tów z tytułu poboru podatków: rolne go, od nieruchomo ści, leśnego oraz 
        od posiadania psów – stanowi ących dochody Gminy Kostomłoty 

 Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Ko-
stomłoty uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Dla Sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: 
rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od posiadania 

psów – stanowiących dochody Gminy Kostomłoty – ustala 
się wynagrodzenie w wysokości 8% od zebranej kwoty. 

§ 2 
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Traci moc uchwała nr XXI/110/04 Rady Gminy w Ko-
stomłotach z dnia 15 listopada 2004 r. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
KAZIMIERZ ŁAPA

 
 
 
 
 

3847 
UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści opłaty prolongacyjnej w roku 2006  
od podatków stanowi ących dochód bud Ŝetu Gminy Kostomłoty 

 Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy 
Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Z tytułu rozłoŜenia na raty lub odroczenia terminów płat-
ności podatków oraz zaległości podatkowych stanowią-
cych dochód budŜetu Gminy Kostomłoty, wprowadza się 
opłat ę prolongacyjn ą w wysoko ści 40%  stawki odsetek 
od zaległości podatkowych, ogłaszanych przez Ministra 
Finansów. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXI/111/04 Rady Gminy w Ko-
stomłotach z dnia 15 listopada 2004 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
KAZIMIERZ ŁAPA

 
 
 
 
 

3848 
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz 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 późniejszymi zmianami) oraz 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 późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1 Ustala się na terenie Gminy Dobroszyce roczne stawki 
podatku od środków transportowych, w wysokości okre-
ślonej w załączniku do niniejszej uchwały. 
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§ 2 

Określone w pozycjach 1, 3 i 7 załącznika do niniejszej 
uchwały stawki podatku od pojazdów posiadających kata-
lizator spalin oraz o napędzie elektrycznym i napędzanych 
paliwem gazowym obniŜa się o 20%. Warunkiem obniŜki 
jest adnotacja w dowodzie rejestracyjnym. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII – 88/2004 Rady Gminy Do-
broszyce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 1 
stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gmi-
ny Dobroszyce z dnia 22 listopa-
da 2005 r. (poz. 3848) 

 
 
Ustala się wysokość podatku od środków transportowych, który wynosi rocznie: 

1) Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
 

 Rok produkcji powyŜej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 349 zł 520 zł 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 692 zł 856 zł 
powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 856 zł 1023 zł 

 
2) Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 584 1322 
13 14 595 1333 
14 15 605 1343 
15  615 1353 

Trzy osie 
12 17 1071 1666 
17 19 1081 1676 
19 21 1092 1686 
21 23 1102 1696 
23 25 1112 1707 
25  1122 1717 

Cztery osie i więcej 
12 25 1747 1794 
25 27 1757 1804 
27 29 1767 1814 
29 31 1777 2203 
31  1788 2203 

3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
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 Rok produkcji powyŜej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 923 zł 1025 zł 

 
4) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: ciągnik siodłowy +  

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1450 1758 
18 25 1486 1768 
25 31 1517 1799 
31  1538 1819 

Trzy osie i więcej 
12 40 1819 1922 
40  1845 2289 

 
5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  

i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego 

 
 Rok produkcji powyŜej 1999 Rok produkcji do 1999 

od 7 ton i poniŜej 12 ton 856 zł 1025 zł 
 
6) Przyczepy i naczepy, które, łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜ-

szą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 338 600 
18 25 349 615 
25  359 636 

Dwie osie 
12 28 871 1333 
28 33 923 1384 
33 38 1179 1435 
38  1230 1794 

Trzy osie i więcej 
12 38 974 1333 
38  1025 1384 

 
7) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

 Rok produkcji powyŜej 1999 Rok produkcji do 1999 
mniej niŜ 20 miejsc 776 zł 857 zł 
równej 20 a mniej niŜ 30 miejsc 1023 zł 1153 zł 
równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1322 zł 1450 zł 

 
 

3849 
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 
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z dnia 22 listopada 2005 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z późn. zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwalą niniejszą Rada Gminy w Dobroszycach określa 
wysokość stawek podatku od posiadania psów, 
1. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatno-
ści podatku od posiadania psów, 

2. zarządza pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagro-
dzenie za inkaso. 

§ 2 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w 
wysokości 25,00 zł od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania 
do dnia 30 kwietnia roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w 
ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obo-
wiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wy-
gaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku po-
datkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do licz-
by miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym po-
wstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,  
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obo-
wiązek. 

§ 4 

1. Wpłaty podatku moŜna dokonywać bezpośrednio na 
konto Urzędu Gminy w Dobroszycach. 

2. Pobór podatku moŜe odbywać się równieŜ w drodze 
inkasa za pośrednictwem sołtysów. 

3. Określa się jako inkasentów w podatku od posiadania 
psów sołtysów danych wsi z terenu gminy Dobroszyce. 

§ 5 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiada-
nia psów w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty i 
wpłaconej na konto Urzędu Gminy Dobroszyce. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XX-96/1995 Rady Gminy Dobro-
szyce z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie stawek podat-
ku od posiadania psów, z późniejszymi zmianami. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycic po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI

 
 
 

3850 
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru formularzy: deklaracja na  podatek  
od nieruchomo ści, deklaracja na podatek rolny, deklaracja na poda tek le-

śny 

 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 późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszy-
ce uchwala, co następuje: 

§ 1 1. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek od 
nieruchomości” w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
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2. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek 
rolny” w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek 
leśny” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobro-
szyce. 

 

§ 3 

Tracą moc postanowienia § 1 pkt 4, 5 i 6 uchwały  
nr XXI-86/2004 z dnia 22 października 2004 r. wraz  
z załącznikami nr 4, 5 i 6. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24760  – Poz. 3850 
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3851 
UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie stawki podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 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.) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. − o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 
94, poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.) i w związku z komunikatem Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej 
ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. z 2005 r. Nr 
62, poz. 867) Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu Ŝyta stanowiąca podstawę obliczania 
podatku rolnego na 2006 rok ustala się na kwotę 27,88 zł 
za 1q. 

 

 

 

 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF śYGADŁO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3852 
UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie stawki podatku le śnego 

 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 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. − o podatku leśnym (Dz. U. Nr 
200, poz. 1682) i w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2005 r. (M.P. z 2005 r. Nr 62, poz. 868 Rada Gminy Mietków 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnia cenę sprzedaŜy drewna stanowiąca podstawę 
obliczania podatku leśnego na 2006 rok ustala się na 
kwotę 131,35 zł za 1 m 3. 

 

 

 

 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF śYGADŁO 
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3853 
UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. 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; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6a 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, 
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, Nr 162, 
poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419), 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, Nr 200, poz. 1683; 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. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 
123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 
1399) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; 
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF śYGADŁO
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3854 
UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie 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 ust. 1 i art. 12 ust. 4 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 Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00 zł 
c) powyŜej 9 ton 950,00 zł 

 
2. Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o do-

puszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.100,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.000,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 800,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.300,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.200,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.700,00 zł 

 
3. Od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 
 

– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.200,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.000,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.650,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.600,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.400,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton, a mniejszej niŜ 29 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.700,00 zł 

 
d) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton: 
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– liczbie osi – dwie 2.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 2.250,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 2.452,80 zł 

 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 900,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 zł 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.100,00 zł 

 
5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawie-

szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.250,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.350,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, do 36 ton włącznie: 

 
– liczbie osi – dwie 1.500,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.450,00 zł 

 
d) powyŜej 36 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 

 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym 

systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.500,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.780,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, do 36 ton włącznie: 

 
– liczbie osi – dwie 1.900,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.800,00 zł 

 
d) powyŜej 36 ton, a mniejszej niŜ 40 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 1.950,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.850,00 zł 

 
d) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton: 

 
– liczbie osi – dwie 2.000,00 zł 
– liczbie osi – trzy 2.400,00 zł 
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7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 

 
– od 7 ton i poniŜej 12 ton 800,00 zł 

 
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o dopuszczal-

nej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 800,00 zł 
– liczbie osi – dwie 750,00 zł 
– liczbie osi – trzy 700,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 28 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 900,00 zł 
– liczbie osi – dwie 800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 750,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 28 ton, a mniejszej niŜ 36 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 1.000,00 zł 
– liczbie osi – dwie 900,00 zł 
– liczbie osi – trzy 800,00 zł 

 
d) powyŜej 36 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 1.300,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.200,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.100,00 zł 

 
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 800,00 zł 
– liczbie osi – dwie 850,00 zł 
– liczbie osi – trzy 950,00 zł 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 28 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 1.000,00 zł 
– liczbie osi – dwie 980,00 zł 
– liczbie osi – trzy 950,00 zł 

 
c) równej lub wyŜszej niŜ 28 ton, do 36 ton włącznie: 

 
– liczbie osi – jedna 1.350,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.200,00 zł 

 
d) powyŜej 36 ton: 

 
– liczbie osi – jedna 1.750,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.700,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.500,00 zł 

 
10. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

a) mniej niŜ 30 miejsc 1.200,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.400,00 zł 
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§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się o 1% w 
stosunku do stawki określonej w uchwale. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jedno-
stek i zakładów budŜetowych Gminy (stanowiące ich własność). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XVII/114/2004 Rady Gminy Mietków z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych oraz uchwała XIX/121/2004 Rady Gminy Mietków z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XVII/114/2004 Rady Gminy Mietków z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma 
zastosowanie do podatku naleŜnego za 2006 rok. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF śYGADŁO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3855 
UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
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z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek i zwolnie ń w  podatku od środków  
transportowych na rok 2006 na terenie gminy Jordanó w Śląski 

 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. (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowią-
zujących w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859) Rada Gminy Jordanów Śląski uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następującą wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 na terenie gminy Jordanów 
Śląski (w zł): 
 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

1. od 3,5 t do 5,5 t 
2. powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie 
3. powyŜej 9 t, a poniŜej 12 t 

656,38 
1093,96 
1312,75 

 
2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton wg poniŜszej tabeli: 
 

Masa całkowita Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym  
za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 t 13 t 2505,15 2505,15 
13 t 14 t 2505,15 2505,15 
14 t 15 t 2505,15 2505,15 
15 t  2505,15 2505,15 

Trzy osie 
12 17 2505,15 2505,15 
17 19 2505,15 2505,15 
19 21 2505,15 2505,15 
21 23 2505,15 2505,15 
23 25 2505,15 2505,15 
25  2505,15 2505,15 

Cztery osie i więcej 
12 25 2505,15 2505,15 
25 27 2505,15 2505,15 
27 29 2505,15 2505,15 
29 31 2505,15 2505,15 
31  2505,15 2505,15 

 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

1. od 3,5 t do 5,5 t 
2. powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie 
3. powyŜej 9 t, a poniŜej 12 t 

656,38 
1.093,96 
1.312,75 

 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton wg poniŜszej tabeli: 
 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa w tonach 

Stawka podatku 
(w złotych) 
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Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym  
za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 

Dwie osie 
12 t 18 t 1936,29 1936,29 
18 t 25 t 1936,29 1936,29 
25 t 31 t 1936,29 1936,29 
31  1936,29 1936,29 

Trzy osie 
12 40 1936,29 1936,29 
40  2505,15 2505,15 

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t  
i poniŜej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: 

 
1. od 7 t i poniŜej 12 t 1312,75 

 
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego według poniŜszej tabeli: 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym  
za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 

Jedna oś 
12 t 18 t 1531,54 1531,54 
18 t 25 t 1531,54 1531,54 
25 t  1531,54 1531,54 

Dwie osie 
12 t 28 t 1531,54 1531,54 
28 33 1531,54 1531,54 
33 38 1531,54 1531,54 
38  1936,29 1936,29 

Trzy osie 
12 38 1531,54 1531,54 
38  1936,29 1936,29 

 
7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

1. mniej niŜ 30 miejsc 
2. równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 

1531,54 
1936,29 

 
§ 2 

Dla środków transportowych określonych w § 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 7 i wyprodukowanych po 1997 r. stawki określone w 
uchwale obniŜa się o 5%. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVII/91/2004  Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 na terenie gminy Jordanów Śląski z późniejszymi zmianami. 
 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

§ 6 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZENON FESZCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3856 
UCHWAŁA RADY GMINY KRO ŚNICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okr eślenia obowi ązujących na terenie gminy Kro śnice wzorów 
formularzy, składanych przez podatników podatku rol nego, le śnego oraz 
od  
                          nieruchomo ści do celów podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmiana-
mi) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 
1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 zm. Dz. U. Nr 200, poz. 
1683) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy składanych przez podatni-
ków podatku rolnego: 
− deklaracja DR − załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
− informacja IR − załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzory formularzy składanych przez podatni-
ków podatku leśnego: 
− deklaracja DL − załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 
− informacja IL − załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzory formularzy składanych przez podatni-
ków podatku od nieruchomości: 
− deklaracja DN − załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 
− informacja IN − załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 
− dane o nieruchomościach ZN-1/A − załącznik nr 7 do 

niniejszej uchwały, 
− dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-

ruchomości ZN-1/B − załącznik nr 8 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr II/8/02 Rady Gminy Krośnice  
z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy składanych przez podatników podatku rolne-
go, od nieruchomości oraz leśnego do celów podatko-
wych obowiązujących na terenie gminy Krośnice. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośni-
ce. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
STANISŁAW BIEŃ
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3857 
UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów,  
terminów płatno ści tego podatku  i sposobu jego poboru na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 14  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 ze zm.) Rada 
Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości 34,- zł od jednego psa. 

2. Podatek pobiera się w połowie stawek, jeŜeli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego. 

3. Podatek jest płatny jednorazowo, bez wezwania w 
terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, za który 
uiszcza się podatek lub w ciągu miesiąca od wejścia w 
posiadanie psa. 

4. Podatek płatny jest przez właściciela w kasie Urzędu 
lub u inkasenta podatku od posiadania psów (sołtys). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatku na 2006 rok. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOZYRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3858 
UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych  
i zwolnie ń w tym podatku na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 1 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Ciepło-
wody uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 583,- zł 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie − 1.043,- zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton − 1.295,- zł 

2. od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
zawieszenie pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane  
za równowaŜne 

inny system zawieszenia 

Dwie osie 
12 15 1.826,- 2.271,- 
15  1.826,- 2.271,- 

Trzy osie 
12 19 1.939,- 2.328,- 
19 25 2.044,- 2.384,- 
25  2.044,- 2.384,- 

Cztery osie i więcej 
12 27 2.158,- 2.442,- 
27 29 2.215,- 2.499,- 
29  2.215,- 2.505,15 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1.511,- zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z przyczepą lub naczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: ciągników siodłowych + nacze-
pa, ciągnik balastowy + przyczepa             (w to-

nach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
zawieszenie pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane  
za równowaŜne 

inny system zawieszenia 

Dwie osie 
12 18 1.704,- 1.930,- 
18 31 1.817,- 1.936,29 
31 36 1.817,- 1.936,29 
36  1.817,- 1.996,- 

Trzy osie 
12 36 1.936,29 1.936,29 
36 40 2.215,- 2.215,- 
40  2.215,- 2.505,15 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą      
a) od 7 ton i poniŜej 12 ton − 649,- zł 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyŜszą niŜ 12 ton 

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

(w tonach) 
Stawka ustalona 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
zawieszenie pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane  
za równowaŜne 

inny system zawieszenia 

Jedna oś 
12 18 220,- 1.135,- 
18 25 315,- 1.306,- 
25  346,- 1.306,- 

Dwie osie 
12 28 604,- 1.363,- 
28 36 1.022,- 1.531,54 
36  1.242,- 1.839,- 

Trzy osie 
12 36 1.130,- 1.531,54 
36  1.130,- 1.704,- 
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7. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc − 341,- zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 454,- zł 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby jedno-
stek i zakładów budŜetowych  Gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
i ma zastosowanie do podatku naleŜnego na 2006 rok. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOZYRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3859 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ceny Ŝyta dla celów podatkowych 

 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. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. 
Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę skupu Ŝyta ogłoszoną w ko-
munikacie Prezesa GUS z dnia 17 października  
2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) w kwocie 27,88 zł za 1 dt 
(kwintal) jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Dziadowa Kłoda  
w 2006 roku. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XX/122/04  Rady Gminy Dziadowa 
Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ceny Ŝyta dla 
celów podatkowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

EUGENIUSZ WIECZOREK 
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3860 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści na rok 2006 

 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. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia na-
stępujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektyw 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 grudnia 1992 r.),  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane doty-
czące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 
późn. zmian.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-
wierzchni − 0,56 zł, 

b) pod  jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
− 2,21 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni − 0,12 zł. 

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

0,48 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 uŜytkowej − 16,01 
zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni uŜytkowej  − 8,58 
zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 
m2 powierzchni uŜytkowej − 3,71 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej − 3,97 zł. 

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

§ 2 

Traci moc uchwała nr XX/123/04 Rady Gminy Dziadowa 
Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2005. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 

 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. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach  lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 
wdroŜenia 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 grudnia 1992 r.), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat 
za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. 
WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst 
jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) i obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada  Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa wysokość podatku od posiadania psów, 
termin płatności podatku i sposób jego poboru oraz ulgi 
od tego podatku na obszarze gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 2 

Obowiązek podatkowy ciąŜy na osobach fizycznych po-
siadających psy. 

§ 3 

Wysokość podatku uzaleŜniona jest od ilości posiadanych 
psów i wynosi: 
1. dla właścicieli gospodarstw rolnych :  

a) od trzeciego psa − 33,00 zł, 
b) od kaŜdego następnego psa − 37,00 zł, 

2. dla pozostałych posiadaczy psów: 
a) od pierwszego psa − 33,00 zł, 
b) od kaŜdego następnego psa − 37,00 zł 

§ 4 

Podatek pobiera się w połowie jego wysokości ustalonej 
w § 3, jeŜeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po 
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 5 

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca 
roku podatkowego, za który uiszcza się podatek, lub w 

ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w posiadanie 
psa.  

§ 6 

Inkasa dokonują sołtysi poszczególnych wsi. Prowizję za 
inkaso ustala się w wysokości 20%. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XX/125/04 Rady Gminy Dziadowa 
Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od 
posiadania psów na rok 2005. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3862 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24810  – Poz. 3862 i 3863 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2 006 

 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. 1591 z późn. zm.), art. 
19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lo-
kalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia nastę-
pujących 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 grudnia 1992 r.), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat 
za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. 
WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Eu-
ropejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst 
jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) i obwieszczenia Ministra Fi-
nansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 
956) Rada  Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się wysokość opłaty targowej na rok 2006 w 
wysokości  8,00 zł dziennie. 

2. Stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaŜy we 
wszystkich formach ich prowadzenia. 

§ 2 

1. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi. 
2. Ustala się termin rozliczenia inkasenta z pobranej 

opłaty targowej do 10 dnia kaŜdego miesiąca. 
3. Za inkaso opłaty inkasent otrzymuje prowizję  

w wysokości 20 % pobranej opłaty targowej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XX/126/04  Rady Gminy Dziadowa 
Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targo-
wej na terenie gminy na rok 2005. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3863 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ceny sprzeda Ŝy drewna dla celów podatkowych 

 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. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaŜy drewna ogłoszoną 
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2005 

r. (M. P. Nr 62, poz. 868) w kwocie 131,35 zł za 1 m3 jako 
podstawę do naliczenia podatku leśnego na obszarze 
gminy Dziadowa Kłoda w 2006 roku.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24811  – Poz. 3863 i 3864 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XX/127/04 Rady Gminy Dziadowa 
Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ceny sprze-
daŜy drewna dla celów podatkowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

EUGENIUSZ WIECZOREK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3864 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny  
obowi ązującego na terenie gminy Dziadowa Kłoda 

 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. 1591 z późn. zm.), art. 
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. 
U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek rolny” 
dla osób prawnych w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc § 1 pkt 2 uchwały nr XIX/120/04 Rady Gminy 
Dziadowa Kłoda z dnia 26 października 2004 r. w spra-
wie: ustalenia wzorów formularzy: „Informacja w sprawie 
podatku rolnego” oraz „Deklaracja na podatek rolny” 
obowiązujących na terenie gminy Dziadowa Kłoda. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK



Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24814  – Poz. 3864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24815  – Poz. 3865 

3865 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od  
nieruchomo ści obowi ązującego na terenie gminy Dziadowa Kłoda 

 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. 1591 z późn. zm.), art. 
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ni-
niejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektyw 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 grudnia 1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w 
sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogło-
szenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z 
dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wy-
danie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek od 
nieruchomości” dla osób prawnych w brzmieniu określo-
nym  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc § 1 pkt 2 uchwały nr XIX/121/04 Rady Gminy 
Dziadowa Kłoda z dnia 26 października 2004 r. w spra-
wie: ustalenia wzorów formularzy: „Informacja w sprawie 
podatku od nieruchomości” oraz „Deklaracja na podatek 
od nieruchomości” obowiązujących na terenie gminy 
Dziadowa Kłoda 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24819  – Poz. 3866 

3866 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek le śny  
obowi ązującego na terenie gminy Dziadowa Kłoda 

 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. 1591 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 Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór formularza „Deklaracja na podatek leśny” 
dla osób prawnych w brzmieniu określonym  
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc § 1 pkt 2 uchwały nr XIX/119/04  Rady Gminy 
Dziadowa Kłoda z dnia 26 października 2004 r.  w spra-
wie: ustalenia wzorów formularzy: „Informacja w sprawie 
podatku leśnego” oraz „Deklaracja na podatek leśny” 
obowiązujących na terenie gminy Dziadowa Kłoda. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzia-
dowa Kłoda. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ WIECZOREK
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24822  – Poz. 3866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24823  – Poz. 3867 

3867 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIER śONIÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu Ŝyta oraz okre ślenia wzorów  
formularzy podatkowych składanych przez podmioty ob jęte obowi ązkiem  

w podatku rolnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.), oraz Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 
62, poz. 867), Rada Gminy DzierŜoniów uchwala: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2005 roku określoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na kwotę 27,88 zł za 
kwintal obniŜa się do kwoty 27,00 zł za  
1 kwintal przyjmowanej jako podstawa do obliczenia po-
datku rolnego na 2006 r. 

§ 2 

Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia 
wymiaru i poboru podatku leśnego zawierające: 
1. wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4 

Traci moc uchwała nr XX/226/2004 Rady Gminy DzierŜo-
niów z dnia 17 listopada 2004 roku oraz uchwała nr 
XIX/221/2004 Rady Gminy DzierŜoniów  
z dnia 4 listopada 2004 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ADAM JAN MAK
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Dziennik Urzędowy 
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3868 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIER śONIÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia kwoty stanowi ącej średni ą cenę sprzeda Ŝy drewna 
oraz okre ślenia wzorów formularzy podatkowych składanych prze z pod-
mioty  
                          obj ęte obowi ązkiem w podatku le śnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 9 ustawy dnia z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały 
2005 r.(M.P. Nr 62 poz. 868), Rada Gminy DzierŜoniów uchwala: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się cenę drewna obliczoną wg średniej ceny 
sprzedaŜy drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2005 r. w wysokości  
131,35 zł za 1 m³ jako podstawę obliczenia podatku le-
śnego na 2006 r. 

§ 2 

Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia 
wymiaru i poboru podatku leśnego zawierające: 
1. wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2. wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr XX/227/2004 Rady Gminy DzierŜo-
niów z dnia 17 listopada 2004 roku oraz uchwała nr 
XIX/222/2004 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 4 listopada 
2004 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 
roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ADAM JAN MAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 245 –  24835  – Poz. 3869 

3869 
UCHWAŁA RADY GMINY DZIER śONIÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/65/03 Rady Gminy Dzi erŜoniów z dnia 
18 lutego 2003 r.  w sprawie poboru podatków od osó b fizycznych: rolne-
go, od nieruchomo ści i le śnego oraz okre ślania inkasentów i wysoko ści 
                                 wynagrodzenia za i nkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.), art. 6b 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. 12 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 art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku le-
śnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr IV/65/2003 Rady Gminy DzierŜoniów  
z dnia 18 lutego 2003 r. zmienionej uchwałami:  
nr XI/116/03 z dnia 27 października 2003 r.,  
nr XVI/174.04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  
nr XVII/186/04 z dnia 17 czerwca 2004 r. w § 2  
pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
„pkt. 13 we wsi Tuszyn – Maria Michałek”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzier-
Ŝoniów. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ADAM JAN MAK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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