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3911 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. 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, Nr 281, poz. 2782, 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nierucho-
mości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od  
1 m2 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 
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przez organizacje poŜytku publicznego – 0,27 zł od 
1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-

kowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

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

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 cytowanej ustawy z 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIII/163/04 Rady Miejskiej Choj-
nowa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolno-
śląskiego z dnia 17 grudnia 2004 r.  
Nr 255, poz. 4370). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku 
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choj-
nowie i ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3912 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści 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, 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, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441), art. 10 ust. 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach 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, 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, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, 
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, 
poz. 1484) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Roczna stawka podatku w zł 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    656,38 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.093,96 
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powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.312,75 
 
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od 

liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  

(w tonach) 
Roczna stawka podatku w zł 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.950,00 1.950,00 
13 14 2.000,00 2.000,00 
14 15 2.050,00 2.050,00 
15  2.100,00 2.100,00 

Trzy osie 
12 17 2.000,00 2.000,00 
17 19 2.000,00 2.000,00 
19 21 2.050,00 2.050,00 
21 23 2.050,00 2.050,00 
23 25 2.100,00 2.100,00 
25  2.100,00 2.100,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.050,00 2.050,00 
25 27 2.050,00 2.050,00 
27 29 2.150,00 2.150,00 
29 31 2.150,00 2.203,00 
31  2.250,00 2.203,00 

 
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Roczna stawka podatku w zł 
od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony 1.440,00 
od 5,5 tony i poniŜej 9 ton 1.480,00 
od 9 ton i poniŜej 12 ton 1.500,00 

 
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

 
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 włącznie do powyŜej 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inny system zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 5 6 
Dwie osie 

12 18   1.820,00 1.820,00 
18 25   1.840,00 1.840,00 
25 31   1.860,00 1.860,00 

cd. tabeli 
1 2 3 4 5 6 

31  36  1.880,00 1.880,00 
   36 1.900,00 1.900,00 

Trzy osie 
12  36  1.900,00 1.900,00 

 40  36 1.950,00 1.950,00 
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40    2.050,00 2.300,00 
Cztery osie i więcej 

  36  1.900,00 1.900,00 
   36 2.300,00 2.300,00 

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

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

Dopuszczalna masa całkowita Roczna stawka podatku w zł 
od 7 ton i poniŜej 12 ton 850,00 

 
6) od przyczep lub naczep, 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, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

nie mniej 
niŜ 

mniej niŜ włącznie do powyŜej 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inny system zawie-
szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 5 6 
Jedna oś 

12 18      950,00    950,00 
18 25   1.050,00 1.050,00 
25  36  1.150,00 1.150,00 

   36 1.250,00 1.250,00 
Dwie osie 

12 28   1.350,00 1.350,00 
28 33   1.400,00 1.400,00 
33  36  1.450,00 1.450,00 

 38  36 1.650,00 1.650,00 
38    1.850,00 1.850,00 

Trzy osie i więcej 
12  36  1.460,00 1.460,00 

 38  36 1.600,00 1.600,00 
38    1.650,00 1.650,00 

 
7) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

Liczba miejsc do siedzenia Roczna stawka podatku w zł 
mniejsza niŜ 30 miejsc 1.050,00 
równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc 1.150,00 

 
 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIII/162/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. Nr 255, poz. 
4369). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24891  – Poz. 3912 i 3913 

TADEUSZ BOBYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3913 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek 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 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 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 pkt 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, 
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, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, 
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska Chojno-
wa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala stawkę podatku od posiadania psów, na terenie 
miasta Chojnowa, w wysokości 22,00 zł rocznie, od jed-
nego psa. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIII/161/04 Rady Miejskiej Choj-
nowa z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z dnia  
17 grudnia 2004 r. Nr 255, poz. 4368). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku 
oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choj-
nowie i ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK

3914 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie wzorów formularzy niezb ędnych do wymiaru i poboru podatku 
od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24892  – Poz. 3914 

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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. 
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, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, 
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), Rada Miejska Choj-
nowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa wzór formularzy do podatku od nieruchomości: 
a) dla osób fizycznych, informację o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieru-
chomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

b) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a 
takŜe jednostek organizacyjnych Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, deklarację na 
podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVII/79/03 Rady Miejskiej Chojno-
wa z dnia 26 listopada 2003 r. z dnia 26 listopada 2003 r. 
w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i 

poboru podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Nr 229, poz. 3452). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. oraz 
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez roz-
plakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie 
i ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK 

 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24893  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24894  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24895  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24896  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24897  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24898  – Poz. 3914 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24899  – Poz. 3914 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24900  – Poz. 3914 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24901  – Poz. 3915 

 

3915 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie wzorów formularzy niezb ędnych do wymiaru  
i poboru 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; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441) oraz art. 6a ust. 11 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, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Określa wzór formularzy do podatku rolnego: 
a) dla osób fizycznych, informację o gruntach w sprawie 

podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały, 

b) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nieposiadających osobowości prawnej, jedno-
stek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, 
a takŜe jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-
wych, deklarację na podatek rolny, stanowiący załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVII/80/03 Rady Miejskiej Chojno-
wa z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formula-
rzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego 
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego  
Nr 229, poz. 3453). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. oraz 
podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez roz-
plakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie 
i ogłoszenie w „Gazecie Chojnowskiej”. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK

 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24902  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24903  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24904  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24905  – Poz. 3915 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24906  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24907  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24908  – Poz. 3915 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24909  – Poz. 3915 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24910  – Poz. 3916 i 3917 

3916 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści*  

 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.) oraz 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  
a) budynki i grunty stanowiące własność (współwła-

sność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycz-
nych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych;  

b) budynki gospodarcze stanowiące własność renci-
stów i emerytów, którzy przekazali swoje gospo-
darstwa rolne w zamian za świadczenia uregulo-
wane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu udzielania pomocy finanso-
wej na uzyskanie rent strukturalnych objętych pla-
nem rozwoju obszarów wiejskich; 

c) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w 
posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury 
oraz gminnych zakładów budŜetowych.  

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują 
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 2 

Zwolnienia, o których mowa w § 1, przyznaje się na pi-
semny wniosek podatnika.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Syców. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go .  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CICHOŃ 

 
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały. 
 
 
 
 
 

3917 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści  
oraz zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  oraz art. 5 ust. 1 i 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. 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 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, 
Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Ścinawie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24911  – Poz. 3917 i 3918 

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 − 0,68 zł 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni − 0,25 zł 

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

−−−− 0,56 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  
− 18,43 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 − 6,17 zł 

f) gospodarczych i inwentarskich posadowionych na 
gruntach objętych podatkiem rolnym, lecz niesta-
nowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu 
ustawy o podatku rolnym od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej − 3,09 zł 

3) od budowli − 2% ich warto ści . 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki lub ich części oraz budowle lub  ich części 
wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, 
zajęte na cele: 
1) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
2) pomocy społecznej, 
3) ochrony przeciwpoŜarowej, 
4) kulturalne, 
5) oświatowo-wychowawcze i sportowe, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – nierucho-
mości zajęte na cmentarze. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIII/204/2004 Rady Miejskiej w 
Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 

 
 
 

3918 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 10, 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. 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 i 884, Nr 96, poz. 959, 
Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, 
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484) Rada Miejska 
w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków trans-

portowych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24912  – Poz. 3918 

1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 426,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 638,00 zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 851,00 zł 

2. od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜ-
ne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) o liczbie osi – dwie   

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 15 ton − 
1.330,00 zł 

− nie mniej niŜ 15 ton − 1.375,00 zł 
b) o liczbie osi – trzy  

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 25 ton − 
1.596,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton − 1.692,00 zł 
c) o liczbie osi cztery i więcej 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 27 ton − 
1.490,00 zł  

− nie mniej niŜ 27 ton, a mniej niŜ 31 ton − 
1.915,00 zł  

− nie mniej niŜ 31 ton − 2.010,00 zł 
3. od samochodów cięŜarowych z innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całko-
witej: 
a) o liczbie osi – dwie 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 15 ton − 
1.490,00 zł 

− nie mniej niŜ 15 ton − 1.587,00 zł 
b) o liczbie osi – trzy 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 25 ton −                  
1.703,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton − 1.798,00 zł 
c) o liczbie osi – cztery i więcej 

− nie mniej  niŜ 12 ton, a mniej niŜ 27 ton − 
2.260,00 zł 

− nie mniej niŜ 27 ton, a mniej niŜ 31 ton − 
2.460,00 zł  

− nie mniej niŜ 31 ton − 2.460,00 zł  
4. od ciągników  siodłowych i balastowych przystosowa-

nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) ciągników siodłowych − 1.383,00 zł 
b) ciągników balastowych − 1.383,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 
a) o liczbie osi − dwie 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton − 
1.277,00 zł 

− nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton − 
1.587,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton, a mniej niŜ 31 ton − 
1.692,00 zł 

− nie mniej niŜ 31 ton − 1.798,00 zł 
b) o liczbie osi − trzy  

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 40 ton − 
1.745,00 zł 

− nie mniej niŜ 40 ton − 1.904,00 zł 
6. od ciągników siodłowych  i  balastowych przystosowa-

nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 

innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
a) o liczbie osi – dwie 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton − 
1.383,00 zł 

− nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton − 
1.809,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton, a mniej niŜ 31 ton − 
1.850,00 zł 

− nie mniej niŜ 31 ton − 1.936,00 zł 
b) o liczbie osi – trzy  

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 40 ton −  
1.872,00 zł 

− nie mniej niŜ 40 ton − 2.505,00 zł 
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-

kowym 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 − 1.064,00 zł 

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 
a) o liczbie osi – jedna 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton − 958,00 
zł 

− nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton − 
1.064,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton − 1.164,00 zł 
b) o liczbie osi – dwie    

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 28 ton − 
1.216,00 zł 

− nie mniej niŜ 28 ton, a mniej niŜ 38 ton − 
1.383,00 zł 

− nie mniej niŜ 38 ton − 1.481,00 zł 
c) o liczbie osi − trzy     

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 38 ton − 
1.481,00 zł 

− nie mniej niŜ 38 ton − 1.640,00 zł 
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia 

osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) o liczbie osi – jedna 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton − 
1.011,00 zł 

− nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton − 
1.171,00 zł 

− nie mniej niŜ 25 ton − 1.269,00 zł 
b) o liczbie osi – dwie 

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 28 ton − 
1.375,00 zł 

− nie mniej niŜ 28 ton, a mniej niŜ 38 ton − 
1.531,00 zł 

− nie mniej niŜ 38 ton − 1.851,00 zł 
c) o liczbie osi – trzy  

− nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 38 ton − 
1.481,00 zł 

− nie mniej niŜ 38 ton − 1.798,00 zł  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24913  – Poz. 3918 

10. od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.437,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.809,00 zł 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wy-
produkowanych przed 1995 r. stawki podatku zwięk-
sza się i określa się w wysokości: 
a) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
− od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie −  

430,00 zł 
− powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 644,00 zł 
− powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 860,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
− ciągników siodłowych − 1.397,00 zł 
− ciągników balastowych − 1.397,00 zł 

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym 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 − 1.075,00 zł 

d) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
− mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.451,00 zł 
− równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.827,00 zł 

2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiada-
jących sprawny katalizator spalin lub gazową instala-
cję zasilającą bądź silnik spełniający wymogi normy 
ekologicznej EURO1,EURO 2 lub EURO 3, stawki po-
datku zmniejsza się i określa w wysokości: 
a) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
− od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 383,00 zł 

− powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 574,00 zł 
− powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 766,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
− ciągniki siodłowe − 1.245,00 zł 
− ciągniki balastowe − 1.245,00 zł 

c) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
− mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.293,00 zł 
− równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.628,00 zł. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 
− pojazdy słuŜące do ochrony przeciwpoŜarowej, 
− pojazdy słuŜące do usuwania nieczystości  stałych  

i płynnych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy  Ścinawa. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXIII/206/2004 Rady Miejskiej w 
Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r.w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych i 
zwolnień w tym podatku. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3919 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24914  – Poz. 3919 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia zasad poboru, płatno ści i ustalenia wysoko ści  
dziennych stawek opłaty targowej oraz wysoko ści wynagrodzenia za inka-

so 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U. 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 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 179, poz. 1484)  Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w  następu-
jącej wysokości: 
a) przy sprzedaŜy ze stoisk na targowisku  

− o powierzchni  do 6 m² − 6,30 zł 
− o powierzchni  6 m²–12 m² − 11,10 zł 
− o powierzchni 12 m²–20 m² − 12,00 zł 
− o powierzchni 20 m²−25 m² − 13,00 zł 

b) przy sprzedaŜy z samochodu osobowego, przycze-
py wolno stojącej − 11,10 zł  

c) przy sprzedaŜy z samochodów dostawczych  
o całkowitym cięŜarze do 3,5 tony, ciągnika  
z przyczepą oraz samochodu osobowego z przy-
czepą − 15,50 zł 

d) przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego o cał-
kowitym cięŜarze powyŜej 3,5 tony − 17,00 zł 

e) przy sprzedaŜy z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. − 
2,10 zł    

2. Opłata targowa płatna jest za  korzystanie z targowi-
ska w dniu prowadzenia handlu. 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

§ 3 

Określa się, iŜ inkasentem opłaty targowej będzie Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. 

§ 4 

NaleŜności z tytułu opłaty targowej inkasent pobiera za 
pokwitowaniem i rozlicza się w terminie do dnia  
10 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni z Urzędem 
Miasta i Gminy w Ścinawie, odprowadzając naleŜności na 
rachunek bankowy budŜetu Gminy. 

§ 5 

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 50% zainkasowanej opłaty. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXXIII/208/2004 Rady Miejskiej w 
Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie okre-
ślenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wyna-
grodzenia za inkaso. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

3920 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24915  – Poz. 3920 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania ps ów, zasad poboru, 
ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457) oraz art. 14  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. Dz. U. 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 
i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 
130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada  Miejska w Ścinawie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od posiadania psów na obszarze miasta  
i gminy Ścinawa wynosi  47,00 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2 

Podatek od posiadania psa otrzymanego ze schroniska w 
roku, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa wynosi 
24,00 zł rocznie od jednego psa, po uprzednim dostar-
czeniu dokumentu stwierdzającego wejście w posiadanie 
psa ze schroniska. 

§ 3 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym po-
datnik stał się właścicielem psa, a wygasa  
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające istnienie tego obowiązku. 

2. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez 
wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego. 

3. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w 
ciągu roku podatkowego, podatek ustala się propor-
cjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowią-
zek podatkowy i płatny jest w terminie  
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. 

§ 4 

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa. 

§ 5 

Określa się następujących inkasentów oraz zakres ich 
działania: 
1. Ścinawską Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie ad-

ministrowanym przez Spółdzielnię. 

2. Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnoś-ciową 
„ROLNIK” na terenie administrowanym przez Spół-
dzielnię. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta 
Ścinawy z wyłączeniem obszarów wymienionych w pkt 
1 i 2. 

4. Sołtysów wsi: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dą-
browa Dolna i Środkowa, Dębiec, DłuŜyce, Dziesław, 
Dziewin, Jurcz, KrzyŜowa, Lasowice, Parszowice, 
Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Tymowa, 
Wielowieś, Zaborów i Grzybów, na terenie danej wsi. 

§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za pobór podatku od posiada-
nia psów w wysokości 15% pobranego podatku. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXIII/207/2004 Rady Miejskiej w 
Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, usta-
lenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  

§ 9 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI
 
 
 
 

3921 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy, dotycz ących podmiotu i przedmiotu



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24916  – Poz. 3921 

opodatkowania niezb ędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści,
                             podatku rolnego i poda tku le śnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 
Nr 175, poz. 1457)  oraz 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. Dz. U. 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 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 
2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIII/205/2004 Rady Miejskiej  
w Ścinawie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustale-
nia wzorów formularzy, dotyczących podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i 
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  
i podatku leśnego w § 1 wprowadza się następujące 
zmiany: 
− pkt 1 wzór DN-1 deklaracja na podatek od nierucho-

mości stanowiący załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie 
takie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,  

− pkt 5 wzór DR-1 deklaracja na podatek rolny stano-
wiący załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie takie jak w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

− pkt 9 wzór DL-1 deklaracja na podatek leśny stano-
wiący załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie takie jak w 
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
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3922 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści  
i zwolnie ń od tego podatku 

 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. 
5 ust. 1 i 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.) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 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 – 0,62 zł od 1 m2 
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 – 0,24 zł od 
1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich cz ęści: 
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
3,55 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,92 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

3) od budowli – 2%  ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich 

części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w 

zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

2) Grunty, budowle lub ich części oraz budynki lub ich 
części zajęte na potrzeby działalności opiekuńczo-
wychowawczej. 

3) Nieruchomości gminne lub ich części oraz gminne 
obiekty budowlane lub ich części pozostające we wła-
daniu Gminy Miejskiej Złotoryja, z wyjątkiem oddanych 
w posiadanie zaleŜne osobom fizycznym, osobom 
prawnym lub jednostkom organizacyjnym, w tym spół-
kom nieposiadającym osobowości prawnej. 

4) Grunty zajęte na cmentarze. 

§ 3 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/164/2004 Rady Miejskiej 
w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od 
tego podatku. 

2. Traci moc § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IX/53/2003 Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r.  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomo ści   

 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. 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 z późn. zm.), Obwieszczenie 
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z dnia 14 li-
stopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów budynków od 1 m² powierzch-
ni w kwocie 0,58 zł, 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych od 1 m² powierzchni w 
kwocie 3,55 zł, 

c) pozostałych, pozostałych tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku 
publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 
od 1 m² powierzchni w kwocie  
0,14 zł; 

2. od budynków lub ich cz ęści: 
a) mieszkalnych  od 1 m² powierzchni uŜytkowej  

w kwocie 0,52 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  
w kwocie 15,80 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m² powierzchni uŜytkowej w kwocie 
8,50 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 
m² powierzchni uŜytkowej w kwocie 3,66 zł, 

e) pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego od 1 m² po-
wierzchni uŜytkowej w kwocie 4,75 zł, 

f) od budowli 2% ich warto ści.  

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki 
lub ich części oraz budowle słuŜące: 
– działalności w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, 
– ochronie zdrowia, 
– działalności kulturalnej, 
– zajęte na cmentarze i kaplice, 
– zajęte na wiaty przystankowe, 
– zajęte na parki, 
– zajęte na składowiska odpadów, 
– do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
– do dostarczania wody, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała XXIII/105/2004 Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 10 listopada 2004 r.  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowice. 

§ 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. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ALICJA SIELICKA
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z dnia 23 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w 
związku z art. 10 ust. 1–3 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.), Obwieszczenie Mini-
stra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środ-
ków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M.P. z 26 października 2005 r. Nr 
62, poz. 859), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M.P. z dnia 
14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych: 

1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 620,00, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1030,00, 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton – 1240,00, 

2) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
nowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 

ton: 
– o liczbie osi – dwie – 1140,00, 
– o liczbie osi trzy – 1240,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 
ton: 
– o liczbie osi – trzy – 1340,00, 
– o liczbie osi – cztery i więcej – 1650,00, 

c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton: 
– o liczbie osi cztery i więcej – 1750,00, 

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: 
– o liczbie osi – dwie – 1260,00, 
– o liczbie osi trzy – 1340,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 
ton: 
– o liczbie osi – trzy – 1450,00, 
– o liczbie osi – cztery i więcej – 1750,00, 

c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton: 
– o liczbie osi cztery lub więcej – 2220,00, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony – 1240,00, 
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton – 1340,00, 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton – 1450,00, 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

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

ton: 
– o liczbie osi – dwie – 1350,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ 40 
ton: 
– o liczbie osi – dwie – 1450,00, 

c) równej 40 ton i powyŜej: 
– o liczbie osi – dwie – 1550,00, 
– o liczbie – osi trzy – 1860,00, 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub,  
z innymi system zawieszenia osi jezdnych, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 

ton: 
– o liczbie osi – dwie – 1450,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do mniej niŜ 40 ton: 
– o liczbie osi – dwie – 1936,29, 

c) równej 40 ton i powyŜej 40 ton: 
– o liczbie osi dwie – 1940,00, 
– o liczbie osi trzy – 2505,15, 

7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go) 
a) równej lub wyŜszej niŜ 7 ton i mniejszej niŜ  

12 ton: 830,00, 
8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneuma-

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

ton: 
– o liczbie osi – jedna – 930,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton mniejszej niŜ  
38 ton: 
– o liczbie osi – jedna – 1030,00, 
– o liczbie osi – dwie – 1140,00, 

c) równej 38 ton i powyŜej 38 ton 
– o liczbie osi – dwie – 1550,00, 

– o liczbie osi – trzy – 1650,00, 
9) od przyczep lub naczep z innymi systemem zawie-

szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 18 
ton: 
– o liczbie osi – jedna – 1030,00, 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton mniej niŜ 38 ton: 
– o liczbie osi – jedna – 1140,00, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  24929  – Poz. 3924 i 3925 

– o liczbie osi – dwie – 1300,00, 
c) równej 38 ton i powyŜej 38 ton: 

– o liczbie osi – dwie – 1699,87, 
– o liczbie osi – trzy – 1760,00, 

10) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc − 830,00, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1350,00. 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 nie 
starszych niŜ 5 lat od roku produkcji stawki podatku 
określa się w wysokości: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 520,00, 
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 930,00, 
c) od 9 ton do poniŜej 12 ton – 1140,00, 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony – 1140,00, 
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton – 1240,00, 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton – 1350,00, 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton do 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 
a) od 7 ton do 12 ton – 730,00, 

4) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc – 730,00, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1250,00. 

2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 po-
siadających katalizatory stawki podatku określa się w 
wysokości: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 520,00, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 930,00, 

c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton – 1140,00, 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton; 
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony – 1140,00, 
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton – 1240,00, 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton – 1350,00, 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
(z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą): 
a) od 7 ton do 12 ton – 730,00, 

4) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc – 730,00, 
b) równej lub większej niŜ 30 miejsc – 1250,00. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/115/2004 Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2004 roku  
w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowice. 

§ 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. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ALICJA SIELICKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie wysoko ści stawek podatku od posiadania 
psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatno ści tego podatku 

 Na podstawie art. 14 pkt 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.) Rada Miasta i 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XII/59/2003 Rady Miasta i Gminy Procho-
wice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i 

poboru oraz terminów płatności tego podatku po § 1 do-
daje się § 1a w brzmieniu:  
„§ 1a. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, psy 

utrzymywane w hodowli pod warunkiem, Ŝe ho-
dowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębny-
mi przepisami.” 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowice. 

§ 3 

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

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ALICJA SIELICKA

 
 
 
 

3926 
UCHWAŁA RADY GMINY W WI ŃSKU 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie ustaenia opłaty targowej* 

 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. 19 ust. 1 litera a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wińsku usta-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się dzienną opłatę targową od osób fi-
zycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaŜy na 
targowisku w Wińsku. 

2. Opłacie targowej podlegają równieŜ osoby skupujące 
produkty rolne w celu ich dalszej odsprzedaŜy. 

3. Opłatę pobiera się od osób prowadzących handel  
z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, 
pojazdów samochodowych itp., a takŜe sprzedaŜ zwie-
rząt, pojazdów samochodowych  
i części do tych pojazdów. 

§ 2 

1. Ustala się następujące wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej: 
a) handel z ręki – 3,50 zł, 
b) handel z samochodów i  straganów – 12,00 zł, 
c) handel w sektorze płodów rolnych – 4,00 zł, 
d) handel z samochodów i straganów dla posiadają-

cych rezerwację – 10,00 zł. 

§ 3 

1. Ustala się miesięczną opłatę za dzierŜawę – rezerwa-
cję stanowiska na placu targowym w wysokości 10 
złotych + 22% podatku VAT. 

2. Opłata za dzierŜawę płatna będzie z góry w terminie 
do 10 kaŜdego miesiąca. 

 

§ 4 

Poboru dziennej opłaty targowej oraz opłaty za dzierŜawę 
– rezerwację dokonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Wińsku za pośrednictwem swego pra-
cownika inkasenta zatrudnionego na podstawie umowy – 
zlecenia.  
Jeśli inkasent nie jest pracownikiem Zakładu GKiM przy-
sługuje mu wynagrodzenie w wysokości 25% od pobranej 
opłaty targowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Wińsku nr XX/ 
/133/2000 z dnia 13 marca 2000 roku w sprawie ustalenia 
i poboru dziennej opłaty targowej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
oraz przez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wińsko.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF LIS

 
* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały. 

3927 
UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek i zwolnie ń w podatku od środków 
transportowych*  
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 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. 10 
ust. 1 i ust. 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 późn. zm.), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy 
Marcinowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od posiadania środków transportowych wynoszą rocznie: 
1. Od samochodów cięŜarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 500 zł, 
b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie – 800 zł, 
c) powyŜej 9 t do 12 t – 1000 zł. 

2. Od samochodów cięŜarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1600 1600 
13 14 1600 1700 
14 15 1700 1800 
15  1900 1900 

Trzy osie 
12 17 1950 1970 
17 19 1970 2080 
19 21 2080 2110 
21 23 2110 2150 
23 25 2150 2180 
25  2170 2180 

Cztery osie i więcej 
12 25 1980 2000 
25 27 2020 2060 
27 29 2060 2090 
29 31 2130 2453 
31  2130 2453 

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

o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
1) od 3,5 t do 12 t – 1170 zł. 

4. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton. 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: 

ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
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12 18 1400 1520 
18 25 1630 1630 
25 31 1830 1830 
31  1830 1935 

Trzy osie 
12 40 1880 1880 
40  2440 2504 

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1) od 7 t do 12 t – 600 zł. 

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: 

naczepa/przyczepa + pojazd (w tonach) Stawka podatku (w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 880 900 
18 25 950 950 
25  980 1000 

Dwie osie 
12 28 1000 1100 
28 33 1090 1290 
33 38 1110 1490 
38  1330 1880 

Trzy osie 
12 38 1090 1320 
38  1320 1480 

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
1) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1100 zł, 
2) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1800 zł. 

§ 2 
ObniŜa się stawkę podatku o 10% w przypadku uregulowania naleŜnego podatku od środków transportowych przez 
osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, za cały 2006 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – termin płatności I raty 
podatku. 

§ 3 
Zwalnia się z podatku: 
1) środki transportowe  stanowiące  własność Gminy Marcinowice, 
2) samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 ton do 12 ton związane wyłącznie z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜytku łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 12 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 5 
Uchwałą wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LESZEK ZAZULAK 

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały. 
 

3928 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 16 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomo ści i zwolnie ń w tym podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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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; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz.1457) i w związku z art. 5 ust. 1 i 4 oraz 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; z 2003 r. Nr 96, 
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 
i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 
i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399  i Nr 169, 
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M.P. Nr 68, poz. 956 ) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości 
na obszarze Gminy Krotoszyce : 
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 − 0,67 zł 

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

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni − 0,20 zł 

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

0,56 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 −  
18 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 gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 1,00 zł 

e) pozostałych  w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m² 
pow. uŜytkowej − 5,30  zł         

w tym: 
− budynki inwentarskie, w których nie prowadzi 

się produkcji zwierzęcej −  2,62 zł  
− stodoły niewykorzystane rolniczo − 1,06  zł 

3) od  budowli − 2%  ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości  grunty, budynki i 
budowle: 
1) związane z działalnością kulturalną, sportową i rekre-

acyjną, 
2) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpoŜaro-

wej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Kroto-
szyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała  nr XIX/110/04  Rady Gminy Kroto-
szyce z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie  stawek 
podatku od  nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dz. 
Urz. Woj. Doln. Nr 237, poz. 3664). 

§ 5 

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 
roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA 
 
 
 
 
 

3929 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 16 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku  
od środków transportowych* 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
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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; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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; 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 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, 
Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, 
poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2006 
r. (M.P. Nr 62, poz. 859) oraz 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Krotoszyce uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych od jednego środka transportowego: 
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 615 zł                                                                   
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie −  

1025 zł  
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1230 zł  

2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ  
12 ton w wysokości określonej w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) ciągniki siodłowe i balastowe − 1435 zł                                                                         

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysoko-
ści 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 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego − 1230 zł  

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyŜszą niŜ 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 zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1430 zł  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1814 zł  

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 
wyprodukowanych po 2000 roku, stawki podatku 
zmniejsza się i określa w wysokości: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie −  
553,50  zł 

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 922,50  zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1107,00  zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) ciągniki siodłowe i balastowe − 1291,50  zł 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego − 1107,00 zł 

4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1287,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc −  

1632,60  zł 
2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5, i 7 

posiadających katalizatory, stawki podatku zmniejsza 
się i określa w wysokości: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie −                                                                   

553,50  zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie −                                                              

922,50 zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1107,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) ciągniki siodłowe i balastowe − 1291,50   zł 

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego − 1107,00  zł 

4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1287,00 zł  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1632.60 zł 

 

§ 3 
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Zwalnia się od podatku od środków transportowych auto-
busy uŜytkowane wyłącznie do celów przewoŜenia 
uczniów. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroto-
szyce. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIX/111/04 Rady Gminy Krotoszy-
ce z dnia  15 listopada 2004 roku w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków  transportowych 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 237, poz.3665). 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA
* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 
2005 r. (poz. 3929) 

 
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘśAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 

RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 TON (art. 8 pkt 2) 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawki podatku (w zł) 

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

zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1000 1200 
13 14 1100 1300 
14 15 1200 1400 
15  1300 1500 

Trzy osie 
12 17 1100 1300 
17 19 1200 1400 
19 21 1300 1500 
21 23 1400 1600 
23 25 1500 1700 
25  1600 1800 

Cztery osie i więcej 
12 25 1300 1500 
25 27 1500 1700 
27 29 1600 1800 
29 31 1800 2452,80 
31  2000 2452,80 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 
2005 r. (poz. 3929) 

 
 
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKÓW BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO 

UśYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIZ 12 TON (art. 8 pkt 4) 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w 

tonach) 

Stawki podatku  
(w zł) 
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nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1200 1300 
18 25 1300 1400 
25 31 1400 1500 
31  1500 1936,29 

Trzy osie 
12 40 1600 1800 
40  1800 2548,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady  
Gminy Krotoszyce z dnia 16 listopada 
2005 r. (poz. 3929) 
 
 

 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ 

DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNA LUB WYśSZĄ NIZ 12 TON (art. 8 pkt 6) 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawki podatku  
(w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 900 1000 
18 25 950 1050 
25  1000 1100 

Dwie osie 
12 28 950 1050 
28 33 1000 1100 
33 38 1100 1291,07 
38  1500 1699,87 

Trzy osie 
12 38 1300 1400 
38  1600 1700 

 
 

3930 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 16 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia wzoru formularzy  
do 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; 
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z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz 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, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 uchwały nr II/23/02 Rady Gminy Krotoszy-
ce z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru 
formularzy do podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 
257, poz. 4030) otrzymuje brzmienie załącznika do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroto-
szyce. 

§ 3 

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 
roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ZBIGNIEW  KĄDZIOŁKA 
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3931 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 16 listopada 2005 r. 

w sprawie zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia wzoru formularzy  
do podatku od nieruchomo ści 

 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 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz 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, 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, 
Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/73/03 Rady Gminy Kro-
toszyce z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia 
wzoru formularzy do podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Doln. Nr 229, poz. 3490) otrzymuje brzmienie za-
łącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroto-
szyce. 

§ 3 

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 
 

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA
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3932 
UCHWAŁA RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 16 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie okre ślenia wzoru formularzy  
do podatku le śnego 

 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; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) 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 i Nr 179, 
poz. 1484) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/24/02 Rady Gminy Kroto-
szyce z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzo-
ru formularzy do podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 
257, poz. 4031) otrzymuje brzmiene załącznika do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroto-
szyce. 

§ 3 

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 
roku.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW  KĄDZIOŁKA
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3933 
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 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 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, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 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 143, poz. 1199, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz Ko-
munikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) 
Rada Gminy w Kunicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

ObniŜa się cenę Ŝyta przyjmowaną jako podstawa obli-
czania podatku rolnego za 2006 r. na obszarze gminy 
Kunice, ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w spra-
wie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) z kwoty 27,88 zł 
do kwoty 25,00 zł za 1 q Ŝyta. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
ZDZISŁAW TERSA

 
 
 
 
 
 

3934 
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

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 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 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; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 5 ust. 1 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, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 27 października 2005 r. (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w 
Kunicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następują-
cej wysokości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł od m2 po-
wierzchni, 

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 
m2 powierzchni, 

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

wej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej 17,40 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 8,11 zł za 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 
zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜytku publicznego 4,20 
zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,  

3) od budowli – 2%  ich wartości, określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXII/123/04 Rady Gminy  
w Kunicach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości na  
2005 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 

3935 
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek 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, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457) oraz 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 i Nr 200, poz. 
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, 
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, 
poz. 1484) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 
(M.P. Nr 62, poz. 859, Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transporto-
wych od jednego środka transportowego: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 644,00 zł, 

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  
698,00 zł, 

c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 750,00 zł, 
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyŜej niŜ 12 ton w wysokości 
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych 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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a) ciągniki siodłowe: 
– nacisk na siodło ciągnika do 5 ton –  

1 280,00 zł, 
– nacisk na siodło ciągnika 5 ton i powyŜej –  

1 480,00 zł, 
b) ciągniki balastowe 1 480,00 zł. 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości określonej 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 1 266.00 zł, 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego w wysokości określonej w za-
łączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc – 1 400,00 zł, 
b) od 16 do 29 miejsc – 1 476,00 zł, 
c) 30 miejsc i więcej – 1 866,00 zł. 

§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 stawki po-
datku z uwzględnieniem roku produkcji i wpływu na śro-
dowisko naturalne określa załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/124/04 Rady Gminy w Kuni-
cach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości 
stawek od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 
Kunicach i sołectwach. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. 
(poz. 3935) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CI ĘśAROWYCH  
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WY śSZEJ NIś 12 TON  

(art. 8 pkt 2) 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach) 
Stawki na 2006 r.  

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.070,00 1.286,00 
13 14 1.178,00 1.392,00 
14 15 1.286,00 1.500,00 
15  1.392,00 1.606,00 

Trzy osie 
12 17 1.178,00 1.392,00 
17 19 1.286,00 1.500,00 
19 21 1.392,00 1.606,00 
21 23 1.500,00 1.714,00 
23 25 1.606,00 1.820,00 
25  1.714,00 1.928,00 

cd. tabeli 
1 2 3 4 
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Cztery osie i więcej 
12 25 1.392,00 1.606,00 
25 27 1.606,00 1.820,00 
27 29 1.714,00 1.928.00 
29 31 1.928,00 2.480,00 
31  2.142,00 2.500,00 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. 
(poz. 3935) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA CI ĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKÓW BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH 
DO UśYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ  

ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY śSZEJ NIś 12 TON  
(art. 8 pkt 4) 

 
 

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

ciągnik balastowy +przyczepa  
(w tonach) 

Stawki na 2006 r. 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.286,00 1.392,00 
18 25 1.392,00 1.500,00 
25 31 1.500,00 1.606,00 
31  1.606,00 1.928.00 

Trzy osie 
12 40 1.714,00 1.930.00 
40  1.928,00 2.500.00 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. 
(poz. 3935) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE Ł ĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM  
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYśSZĄ NIś 12 TON  

(art. 8 pkt 6) 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawki na 2006 r. 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 966,00 1.070,00 
18 25 1.016.00 1.124.00 
25  1.070,00 1.178,00 
                                                                                                                             cd. tabeli 
1 2 3 4 
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Dwie osie 
12 28 1.018.00 1.124,00 
28 33 1.070,00 1.178,00 
33 38 1.178,00 1.316,00 
38  1.606,00 1.734,00 

Trzy osie 
12 38 1.392,00 1.500,00 
38  1.714,00 1.820.00 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
w Kunicach z dnia 17 listopada 2005 r. 
(poz. 3935) 

 
 

DLA POJAZDÓW OKRE ŚLONYCH § 1 PKT 1, 3, 5 i 7 UCHWAŁY  
Z UWZGLĘDNIENIEM ROKU PRODUKCJI I WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

Rodzaj środka transportowego 
Stawki podatku w złotych 

Rok produkcji po 1995 r. 
z katalizatorem 

Rok produkcji przed 1995 
bez katalizatora 

1 2 3 
1. Samochód cięŜarowy o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 3,5  tony i poniŜej 12 ton 
a. od 3,5 t do 5,5 t włącznie  
b. od 5,5 t do 9 t włącznie 
c. powyŜej 9 t i poniŜej 12 t 

 
 

580 zł 
632 zł 
674 zł 

 
 

656 zł 
766 zł 
826 zł 

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniŜej 12 ton: 
a) ciągnik siodłowy: 

– nacisk na siodło ciągnika do 5 ton 
– nacisk na siodło ciągnika 5 ton i powyŜej, 
– ciągniki balastowe  

 
 
 
 
 

1152 zł 
1326 zł 
1326 zł 

 
 
 
 
 

1418 zł 
1520 zł 
1520 zł 

3. Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem 
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych  wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podat-
nika podatku rolnego 

 
 
 
 

1142 zł 

 
 
 
 

1306 zł 
4. Autobus o liczbie miejsc do siedzenia 

a) od 10–15 miejsc 
b) od 16–29 miejsc 
c) 30 miejsc i więcej 

 
1254 zł 
1326 zł 
1682 zł 

 
1428 zł 
1520 zł 
1918 zł 
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z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 

 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. 
Dz. U. 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, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e 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 i 884, Nr 96, poz. 959, 
Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, 
poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę administracyjną: 
1) za wypis ze studium lub miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w wysokości 50 zł, 
2) za wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w wysokości 50 zł. 

§ 2 

Opłata administracyjna płatna jest na konto bankowe 
Urzędu Gminy w Kunicach przed wykonaniem czynności 
urzędowej, od której jest pobierana. 

 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/16/02 Rady Gminy w Kunicach z 
dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3937 
UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 
zmianami), 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 z późn. zm.) oraz 
pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w 
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości: 
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1. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 pow. uŜytk., 
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 m2 pow. uŜytk., 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,58 zł od 1 m2 pow. uŜytk., 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
1,00 zł od 1 m2 pow. uŜytk., 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,40 zł od 
1 m2 pow. uŜytk.  

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 m2 
powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,23 zł od 
1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, bu-
dynki, grunty będące własnością gminy Radwanice słuŜą-
ce wykonywaniu zadań komunalnych związanych z za-
opatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, ochroną 
przeciwpoŜarową, gospodarką mieszkaniową, kulturalną, 
sportową oraz cmentarzy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej punktach filialnych. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOBZDA
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UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek 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 
pkt 1 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 pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w 
Radwanicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od posiadania 
psów w kwocie 40,00 zł od kaŜdego psa w gospodarstwie 
domowym. 

§ 2 

Podatek jest płatny u inkasenta w terminie do dnia 15 
maja  kaŜdego roku lub w terminie dwóch tygodni od wej-
ścia w posiadanie psa na rachunek budŜetu gminy. 

§ 3 

JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu 
roku podatkowego, stawka podatku określona w § 1 ule-
ga obniŜeniu  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych nie istniał obowiązek podatkowy. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej punktach filialnych. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOBZDA

3939 
UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 
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z dnia 18 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłat administracyjnych 

 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. zmianami), 
art. 18 i 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 z późn. zmianami) oraz pkt 5 obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w Radwanicach uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek opłat administracyjnych od 
następujących czynności urzędowych wykonywanych na 
wniosek petenta. 
1. Udostępnienie danych z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego: 
a) za sporządzenie wypisu 1 działki – 10 zł, 
b) za sporządzenie wyrysu 1 działki – 30 zł. 

2. Udostępnienie danych ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania: 
a) za sporządzenie wypisu 1 działki – 10 zł, 
b) za sporządzenie wyrysu 1 działki – 30 zł. 

3. Maksymalna opłata za jeden wniosek od czynności 
określonych w ust. 1 i 2 wynosi 180 złotych. 

§ 2 

Opłaty administracyjne dokonywane są na rachunek bu-
dŜetu gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej punktach filialnych. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOBZDA

 
 
 
 
 

3940 
UCHWAŁA RADY GMINY śUKOWICE 

z dnia 21 listopada 2005 r. 
w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek i zwolnie ń od podatku  

od nieruchomo ści 

 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 
i Nr  214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568  oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. 
Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust. 1, 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 
i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 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 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.1291 i Nr 281, 
poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 
1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956 ) Rada Gminy  śukowice uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieru-

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

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków − 0,68 zł od 1 m2 
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 – 0,20  zł 
od  1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 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 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 5,78  zł  
od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki 
i budowle związane z: 
a) działalnością sportową i rekreacyjną, 
b) ochroną przeciwpoŜarową, 
c) działalnością kulturalną, 
d) pomocą społeczną, 
e) gospodarką odpadami, 
f) oczyszczaniem ścieków, 
g) zaopatrzeniem w wodę, 
h) pochówkiem zmarłych 
z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności gospodar-
czej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi  w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
śukowice. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ ARYś

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3941 
UCHWAŁA RADY GMINY śUKOWICE 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu 1q Ŝyta, przyjmowanej jako  
podstawa do obliczania podatku rolnego w 2006 r. 

 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 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr  80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441), art. 6 
ust. 1 i 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 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 z 2005 r. 
Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 
179, poz. 1484 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
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 śukowice uchwa-
la, co następuje: 

§ 1 
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ObniŜa się średnią cenę skupu 1q Ŝyta, przyjmowaną  
jako podstawa do obliczania podatku rolnego na  
2006 rok z kwoty   27,88 zł  do kwoty   27,00  zł.  

§ 2 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi  Gminy. 
 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi  w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
śukowice. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ ARYś

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3942 
UCHWAŁA RADY GMINY śUKOWICE 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 
1441), art. 14 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 i Nr 200, 
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 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 
884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.1291 i Nr 281, poz. 2782, oraz z 2005 r. Nr 
130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 
169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy śukowice uchwala, co 
następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawki podatku od posiadania psów 
w wysokości 10,00  zł  rocznie od kaŜdego psa. 

§ 2 

Podatek od posiadania psa pobiera się w wysokości po-
łowy stawki określonej w § 1, jeŜeli osoba fizyczna weszła 
w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Podatek jest płatny w terminie do 15 marca kaŜdego roku 
bez wezwania albo w terminie 14 dni od daty wejścia w 
posiadanie psa u inkasenta w danej miejscowości lub na 
konto Urzędu Gminy śukowice. Inkasentów i wynagro-
dzenie za inkaso określa odrębna uchwała. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
śukowice.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ ARYś
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3943 
UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podat-
ku 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 ze zm.), art. 10 
ust. 1 i 2 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.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 
13 październik 2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na 2006 r. (M. P. 62, poz. 859) Rada Gminy w Głogowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVI/140/2004 Rady Gminy Głogów  
z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych  za-
łącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Głogowie i wszystkich miejscowościach w gminie. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

KRYSTYNA GRZEGOREK 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gmi-
ny w Głogowie z dnia 22 listopa-
da 2005 r. (poz. 3943) 

 
 

Stawki podatku od ci ągników siodłowych i ci ągników balastowych przystosowanych do u Ŝywania ł ącznie  
z naczep ą lub przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy Ŝszej ni Ŝ 12 ton 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa,  
ciągnik balast + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1 270,00 1 330,00 
18 25 1 330,00 1 432,00 
25 31 1 432,00 1 534,00 
31  1 534,00 1 936,29 

Trzy osie 
12 40 1 637,00 1 819,00 
40  1 722,97 2 505,15 

3944 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
podatkowych 

 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 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; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441), 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; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, 
poz. 1484), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1) (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, Nr 281, poz. 2782; 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, 
poz. 1419; Nr 175, poz. 1462; Nr 167, poz. 1399; Nr 179, poz. 1484) 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; z 2005 r. Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Lubin uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 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 

Traci moc uchwała nr XXIV/104/2004 Rady Gminy Lubin 
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów 
deklaracji i informacji składanych przez podatników po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI

 
-------------------- 
1) 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. Ariz. 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 niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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3945 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej za podstaw ę do  
obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin oraz zwol nień z tego podatku  

 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 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; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441), art. 6 ust. 3 oraz art. 13e 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; z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419; Nr 175, 
poz. 1462; Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2005 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2005 r. (M. P. z 2005 r. Nr 62, poz. 867) obniŜa się z kwo-
ty 27,88 zł do kwoty 25 zł za 1q dla celów obliczenia po-
datku rolnego na 2006 rok w Gminie Lubin. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty stanowiące wła-
sność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu 
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej,  
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatku 
rolnym. 

 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. 
§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIV/100/2004 r. Rady Gminy Lu-
bin z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniŜenia ceny 
skupu Ŝyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia po-
datku rolnego w Gminie Lubin. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od  
1 stycznia 2006 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści oraz 
zwolnie ń z tego podatku 

 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 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; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (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 i 884; Nr 96, poz. 959; 
Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; 
Nr 164, poz. 1365; Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462; Nr 167, 
poz. 1399; Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Stawki podatku od nieruchomości określa się w następu-
jących wysokościach: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 
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 – 0,17 zł od 
1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 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 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 3,10 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1). 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich 
części oraz grunty stanowiące własność (współwłasność) 
gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 
i 4 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych1). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIV/101/2004 Rady Gminy Lubin 
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od  
1 stycznia 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ROMAN KOMARNICKI

 
 

------------------------ 
1) 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. Ariz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowa-
nie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia 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 – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 
 

3947 
UCHWAŁA RADY GMINY W P ĘCŁAWIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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.) w 
związku z art. 5 ust. 1, 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. zm.) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wy-
sokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 
68, poz. 956) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości  na 
terenie Gminy Pęcław w następujących  wysokościach: 

1. od budynków  lub ich części: 
a)  mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2  powierzchni uŜyt-

kowej, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 15,05 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

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

e) pozostałych – 3,83 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej dzia-
łalności poŜytku publicznego przez organizacje po-
Ŝytku publicznego − 3, 83 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

2. od budowli − 2% ich wartości −−−− określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7. 

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

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m2 
powierzchni, 

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

c) pozostałych – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności poŜytku publicznego przez organi-
zacje poŜytku publicznego – 0,11 zł od 1 m2 po-
wierzchni. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
a) nieruchomości zajęte na cele działalności kultural-

nej, 
b) nieruchomości zajęte na cele ochrony przeciwpo-
Ŝarowej, 

c) nieruchomości zajęte na cmentarze, 
d) nieruchomości zajęte na oczyszczalnie ścieków. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
gospodarcze lub ich części, które wchodziły w skład 
gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu 
Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pod warun-
kiem, Ŝe nie będą słuŜyły  do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc obowiązująca uchwała nr XXI/86/04 Rady 
Gminy w Pęcławiu z dnia 10 listopada 2004 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
ALEKSANDER SOKOŁOWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3948 
UCHWAŁA RADY GMINY W P ĘCŁAWIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie 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 późn. zm.), 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 z późn. zm.),  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 27 października 2005 r.  w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego przy uwzględ-
nieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej 

masy całkowitej poniŜej 12 ton, nacisku na siodło ciągni-
ka oraz liczby miejsc do siedzenia: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 490,00 zł 
2) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 500,00 zł 
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3) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 510,00 zł 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-

nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
1) ciągniki siodłowe: 

a) o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton − 570,00 
zł 

b) o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i wyŜszym − 
680,00 zł 

2) ciągniki balastowe − 680,00 zł 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego − 130,00 zł 

4. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
1) od 10 do 15 miejsc − 680,00 zł 
2) od 16 do 29 miejsc − 1,020,00 zł 
3) 30 miejsc i więcej − 1.480,00 zł 

§ 2 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
1. Od samochodów cięŜarowych w wysokości określonej 

w załączniku nr 1 do uchwały. 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-

nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały. 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku 
nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego przy uwzględ-
nieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej 
masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, roku 
produkcji pojazdu. Wysokość stawek określa załącznik nr 
4 do uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 

§ 5 

Traci moc obowiązującą uchwała nr XXI/88/04 Rady 
Gminy w Pęcławiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY  

 
ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Pęcławiu z dnia 22 listopada 2005 r. 
(poz. 3948) 

 
Stawki podatku od samochodów cięŜarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w 

tonach) Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
DWIE OSIE 

12 13 520,00 530,00 
13 14 540,00 550,00 
14 15 560,00 590,00 
15  630,00 1.320,00 

 
 

cd. tabeli 
1 2 3 4 

TRZY OSIE 
12 17 560,00 590,00 
17 19 580,00 610,00 
19 21 600,00 690,00 
21 23 740,00 1.070,00 
23 25 1.070,00 1.660,00 
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25  1.070,00 1.660,00 
CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 740,00 790,00 
25 27 760,00 1.090,00 
27 29 1.090,00 1.740,00 
29 31 1.740,00 2.500,00 
31  1.740,00 2.500,00 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Pęcławiu z dnia  22 listopada 2005 r. 
(poz. 3948) 

 
Stawki podatku od ciągników siodłowych i ciągników balastowych 
przystosowanych 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 zespołu 
poj. ciągnik siodłowy + naczepa  

ciągnik balastowy + przyczepa (t) 
Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

DWIE  OSIE 
12 18 530,00 540,00 
18 25 550,00 560,00 
25 31 590,00 970,00 
31  1.480,00 1.930,00 

TRZY  OSIE 
12 40 1.310,00 1.810,00 
40  1.810,00 2.500,00 

 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
w Pęcławiu dnia 22 listopada 2005 r. 
(poz. 3948) 

 
Stawki podatku 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 poj. naczepa/przyczepa+  

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

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia  osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
JEDNA  OŚ 

12 18 140,00 150,00 
18 25 190,00 340,00 
25  340,00 590,00 

DWIE  OSIE 
12 28 220,00 330,00 
28 33 650,00 890,00 

 
cd. tabeli 

1 2 3 4 
33 38 890,00 1.360,00 
38  1.210,00 1.790,00 

TRZY  OSIE 
12 38 710,00 990,00 
38  990,00 1.350,00 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy w P ęcławiu dnia 22 listopada 
2005 r. (poz. 3948)  

 
 

Roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego przy uwzględnieniu: rodzaju 
środka transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, rok produkcji środka trans-

portowego (w zł) 
 

Lp. Rodzaj środka 
transportowego 

Dopuszczalna masa cał-
kowita środka  

transportowego lub liczba 
miejsc  

do siedzenia 

WyposaŜony w silnik 
spełniający wymogi norm 

ekologicznych  
Euro 1,2,3 

Wyprodukowany 
po  

1995 roku 

WyposaŜony w silnik speł-
niający wymogi norm eko-
logicznych Euro 1,2,3 oraz 
wyprodukowany po 1995 r. 

1. Samochody  
cięŜarowe 

od 3,5 do 5,5 tony wł. 440,00 440,00 390,00 

2. Samochody  
cięŜarowe 

pow.5,5 do 9 ton wł. 450,00 450,00 400,00 

3. Samochody  
cięŜarowe 

pow.9 ton i pon. 12 ton 460,00 460,00 410,00 

4. Ciągniki siodłowe od 3,5 t i pon.12 ton  500,00 500,00 440,00 
5. Ciągniki balastowe od 3,5 t i pon 12 ton 610,00 610,00 550,00 
6. Przyczepy i naczepy od 7 ton i pon.12 ton 110,00 110,00 100,00 
7. Autobusy od 10 do 15 miejsc 550,00 550,00 500,00 
8. Autobusy od 16 do 29 miejsc 880,00 880,00 830,00 
9. Autobusy 30 miejsc i więcej 1.320,00 1.320,00 1.270,00 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek i zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści 

 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 
i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), 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; 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 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, 
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) 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 zakwalifiko-

wania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 
0,68 zł 

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

3,61 zł 

 c) pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 

0,22 zł 

2. od budynków lub ich cz ęści: 
 a) mieszkalnych za 1 m2 powierzchni uŜytkowej: 0,56 zł 
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 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej: 

18,20 zł 

 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym za 1 m2 powierzchni uŜytkowej: 

8,58 zł 

 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych: 

3,71 zł 

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

5,70 zł 

3.  od budowli – 2% ich warto ści o której mowa w przepisach o podatkach dochodowy ch. 
 
 

§ 2 

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

rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej, 

2) grunty, budynki i budowle  komunalne Gminy Chojnów, 
a) związane z działalnością sportową, 
b) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej pod warunkiem, Ŝe nie są związane  z działalnością go-

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

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVII/169/2004 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości sta-
wek i zwolnień w podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 251, poz. 4193). 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3950 
UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści 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, 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 
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i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach 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, 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 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, 
poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) Rada Gminy w Chojnowie 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 poniŜej 12 ton, nacisku na siodło cią-
gnika oraz liczby miejsc do siedzenia: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5  tony i poniŜej 12 ton: 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    656,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 093,00 zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1 312,00 zł 

 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie  z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
 

a) ciągniki siodłowe :  
 – nacisk na siodło ciągnika do 5 ton 1 531,00 zł 
 – nacisk na siodło ciągnika  5 ton i powyŜej 1 531,00 zł 
b) ciągniki balastowe 1 531,00 zł 

 
3) 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 – 1 312,00 zł. 

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

a) mniej niŜ 30 miejsc 1 531,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1 936,00 zł 

 

§ 2 

Określa się roczne stawki podatku od środków  transportowych, od jednego środka transportowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej  równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
1) od samochodów cięŜarowych w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały. 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania 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 XXVIII/170/2004 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 251, poz. 4194). 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3950) 

 
 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CI ĘśAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ  
RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 TON 

ART. 8 PKT 2 USTAWY 
 
 

Liczba osi dopuszczalna 
Masa całkowita w tonach 

Stawki podatku w zł 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 2 505,00  zł 2 505,00 
13 14 2 505,00  zł 2 505,00 
14 15 2 505,00  zł 2 505,00 
15  2 505,00  zł 2 505,00 

TRZY OSIE 
12 17 2 505,00 2 505,00 
17 19 2 505,00 2 505,00 
19 21 2 505,00 2 505,00 
21 23 2 505,00 2 505,00 
23 25 2 505,00 2 505,00 
25  2 505,00 2 505,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 2 505,00 2 505,00 
25 27 2 505,00 2 505,00 
27 29 2 505,00 2 505,00 
29 31 2 505,00 2 505,00 
31  2 505,00 2 505,00 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3950) 

 
 

STAWKI PODATKU  DLA CI ĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH  
DO UśYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE  

CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY śSZEJ NIś 12 TON 
ART. 8 PKT 4 USTAWY 

 
 

Liczba osi dopuszczalna masa cał-
kowita zespołu pojazdów  

ciągnik siodłowy naczepa ciągnik 
balastowy i przyczepa (w tonach) 

Stawki podatku w złotych 
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Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18 1 936,00 zł 1 936,00 zł 
18 25 1 936,00 zł 1 936,00 zł 
25 31 1 936,00 zł 1 936,00 zł 
31  1 936,00 zł 1 936,00 zł 

TRZY OSIE 
12 36 1 936,00 zł 1 936,00 zł 
36 40 2 505,00 zł 2 505,00 zł 
40  2 505,00 zł 2 505,00 zł 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3950) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE Ł ĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM  
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNA LUB WYśSZĄ NIś 12 TON 

ART. 8 PKT 6 USTAWY 
 
 

Liczba osi i  dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: nacze-
pa (przyczepa + pojazd silnikowy) w 

tonach 

Stawki podatku w zł 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

JEDNA OŚ 
12 18 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
18 25 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
25  1 531,00 zł 1 531,00 zł 

DWIE OSIE 
12 28 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
28 33 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
33 36 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
36 38 1 936,00 zł 1 936,00 zł 
38  1 936,00 zł 1 936,00 zł 

TRZY OSIE 
12 36 1 531,00 zł 1 531,00 zł 
36 38 1 936,00 zł 1 936,00 zł 

 
3951 

UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
podatkowych 

 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. 
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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 (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; 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) Rada Gminy 
Gromadka uchwala, 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 

Tracą moc uchwały: 
1. nr XXV/157/04 Rady Gminy Gromadka z dnia  

23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opo-
datkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
od  nieruchomości, 

2. nr XXV/158/04 Rady Gminy Gromadka z dnia  
23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opo-
datkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
rolnego, 

3. nr XXV/159/04 Rady Gminy Gromadka z dnia  
23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opo-
datkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku 
leśnego. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

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. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ADAM KOZIOŁ
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3952 
UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 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,) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 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 i Nr 200, poz. 1683, 
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 
1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, 
poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) i w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z 
dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, 
poz. 956) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków − 0,62 zł za 1 m2 
powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,20 zł od 1 ha po-
wierzchni,  

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

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej − 16,10 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalfikowanym materiałem 
siewnym − 6,20 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 4,15 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

3. od budowli − 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3−7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, bu-
dynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność:  
1. oświatowo-kulturalną, 
2. sportową, 
3. ochrony przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa publicz-

nego, oraz cmentarze, wysypiska odpadów, oczysz-
czalnie ścieków i przystanki, z wyjątkiem budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości  
w drodze inkasa, prowadzonego przez właściwych sołty-
sów. 
2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa i zasady 
wynagradzania za inkaso określa odrębna uchwała. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/160/04 Rady Gminy Gromad-
ka z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ADAM KOZIOŁ
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UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej do podstawy  
obliczenia podatku rolnego za 2006 rok na terenie g miny Gromadka 

 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 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) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b 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, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 
162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, 
poz. 1419) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

ObniŜa się cenę Ŝyta przyjmowaną jako podstawę obli-
czenia podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Pre-
zesa 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) z kwoty 27,88 zł za 1 q do kwoty 27,85 
zł, na obszarze gminy Gromadka. 

§ 2 

Pobór podatku rolnego odbywa się w drodze inkasa 
zgodnie z uchwałą nr XII/95/2000 Rady Gminy  
w Gromadce z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie poboru na 

terenie sołectw podatków stanowiących dochody gminy w 
drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ADAM KOZIOŁ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3954 
UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści 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. z 2001 r. Dz. U. 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) 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 i Nr 200, poz. 1683, 
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, 
poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, 
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) Rada Gminy 
Gromadka uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych od 
jednego środka transportowego obowiązujące na terenie 
gminy: 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony włącznie i poniŜej  
12 ton, od ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do uŜywania łącznie z naczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniŜej 12 ton, od przyczepy lub naczepy, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, od auto-
busów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia − w 
wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton − w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego − w wysokości określonej w za-
łączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton − w wysokości określo-
nej w załączniku nr 4 od niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 
1. autobus − gimbus, do przewozu dzieci z terenu gminy 

Gromadka do szkół, 
2. środki transportowe o których mowa w § 1 niniejszej 

uchwały przeznaczone do ochrony przeciwpoŜarowej i 
związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXV/164/04 Rady Gminy w Gro-
madce z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ADAM KOZIOŁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3954) 

 
 

I. Stawka roczna podatku od środków transportowych od samochodów ci ęŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 tony i poni Ŝej 12 ton (art. 8 pkt 1)  

 

Dopuszczalna masa 
całkowita w tonach 

Roczna stawka  
podatku w złotych 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu i jego wpływu 
na środowisko naturalne 

Pojazd ze sprawnym katalizatorem 
spalin i wiekiem nieprzekraczającym 

10 lat  

Pojazd wyposaŜony w silnik 
EURO 1, EURO 2, Euro 3  

i wiekiem nieprzekraczającym 10 
lat  

Od 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie 440 400 360 

PowyŜej 5,5 tony do 9 
ton włącznie 600 550 500 

PowyŜej 9 ton i poni-
Ŝej 12 ton 830 750 670 
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II. Stawka roczna podatku od środków transportowych od ci ągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do u Ŝywania ł ącznie z naczep ą lub przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poni Ŝej 12 ton (art. 8 pkt 3).  

 

Rodzaj ciągnika, nacisk 
na siodło w tonach  

Roczna stawka 
podatku w złotych 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu i jego wpływu 
na środowisko naturalne 

Pojazd ze sprawnym  
katalizatorem spalin i wiekiem 

nieprzekraczającym 10 lat  

Pojazd wyposaŜony w silnik EURO 1, 
EURO 2, Euro 3 i wiekiem  
nieprzekraczającym 10 lat  

Ciągniki siodłowe 
1100 1000 900 

Nacisk na siodło 5 ton  
Nacisk na siodło 5 ton  

i powyŜej  
1200 1100 1000 

Ciągniki balastowe 1300 1200 1100 
 
III. Stawka roczna podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, któ ra łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadaj ą dopuszczalna mas ę całkowit ą od 7 ton i poni Ŝej 12 ton, z wyj ątkiem zwi ązanych 
łącznie z działalno ścią rolnicz ą prowadzon ą przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5).  

 
Dopuszczalna masa całkowita w 

tonach 
Roczna stawka podatku w złotych 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu 
wieku pojazdu do 10 lat  

Od 7 ton i powyŜej 12 ton 600 540 
 
IV. Stawka roczna podatku od środków transportowych od autobusów w zale Ŝności od liczby miejsc do sie-

dzenia (art. 8 pkt 7).  
 

Liczba miejsc do sie-
dzenia 

Roczna stawka  
podatku w złotych 

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu i jego wpływu na 
środowisko naturalne 

Pojazd ze sprawnym  
katalizatorem spalin i wiekiem 

nieprzekraczającym 10 lat  

Pojazd wyposaŜony w silnik EURO 1, 
EURO 2, Euro 3 i wiekiem  
nieprzekraczającym 10 lat  

Od 10 do 15 miejsc 660 600 540 
Od 16 do 29 miejsc 990 900 810 
30 miejsc i więcej 1480 1340 1200 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3954) 

 
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD SAMOCHODÓW CIĘśAROWYCH  
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WY śSZEJ NIś 12 TON (ART. 8 PKT 2)  

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita ( w tonach) 
Minimalna stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.030,00 1.230,00 
13 14 1.130,00 1.330,00 
14 15 1.235,00 1.435,00 
15  1.335,00 1.535,00 

Trzy osie 
12 17 1.130,00 1.330,00 
17 19 1.235,00 1.435,00 
19 21 1.335,00 1.535,00 

cd. tabeli 
1 2 3 4 
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21 23 1.435,00 1.635,00 
23 25 1.535,00 1.735,00 
25  1.635,00 1.835,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.335,00 1.535,00 
25 27 1.535,00 1.735,00 
27 29 1.635,00 1.835,00 
29 31 1.835,00 2.452,80 
31  2.055,00 2.452,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3954) 

 
 
 

 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH : OD PRZYCZEP I NACZEP,  

KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ Ą DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ  
RÓWNĄ LUB WYśSZĄ NIś 12 TON (ART. 8 PKT 6)  

 
 
 
 

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

(w tonach) 
Minimalna stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

 
Jedna oś 

12 18 600,00 660,00 
18 25 660,00 730,00 
25  800,00 880,00 

Dwie osie 
12 28 880,00 970,00 
28 33 1.000,00 1.100,00 
33 38 1.100,00 1.291,07 
38  1.400,00 1.699,87 

Trzy osie 
12 38 1.200,00 1.320,00 
38  1.350,00 1.485,00 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
Gromadka z dnia 23 listopada 2005 r. 
(poz. 3954) 

 
 
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DLA CI ĄGNIKÓW SIODŁOWYCH 
I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO U śYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ 

LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 
RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 TON (ART. 8 PKT 4) 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik bala-
stowy + przyczepa (w tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1.235,00 1.335,00 
18 25 1.335,00 1.435,00 
25 31 1.435,00 1.535,00 
31  1.535,00 1.936,29 

Trzy osie 
12 40 1.635,00 1.819,00 
40  1.835,00 2.505,15 

 
 
 
 
 
 

3955 
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 
zmianami), 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 z późniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok 
na terenie Gminy Kotla w wysokości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 
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 – 0,20 zł od 
1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich cz ęści: 

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności – 
13,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
1,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 1,70 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej; 
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3) od budowli – 2%  ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich 
części, budowle, oraz grunty związane z: 
– działalnością kulturalną, 
– działalnością sportową i rekreacyjną,  
– ochroną przeciwpoŜarową, 
– gospodarką odpadami, 
– działalnością w zakresie pomocy społecznej, 
– pochówkiem zmarłych, 
z wyjątkiem wykorzystania do działalności gospodarczej.  

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Kotli nr XVIII/ /101/04 z 
dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. Uchwałę 
podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
TADEUSZ ŁOTOCKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3956 
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 23 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 14 pkt 1, 2, 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) 
Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawka podatku od posiadania psów na obszarze gminy 
Kotla wynosi rocznie za kaŜdego psa 15,00 złotych. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 
połowy stawki określonej w § 1, jeŜeli osoba fizyczna 
weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowe-
go. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów szczenięta w 
wieku do 8 tygodni. 

§ 4 

Podatek od posiadania psów jest płatny z góry, bez we-
zwania, w terminie do 31 maja roku podatkowego albo w 
terminie dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa, w  
Banku  Spółdzielczym Wschowa O/Kotla na konto Urzędu 
Gminy nr 55 8669 0001 0180 8317 2000 0032. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy Kotla nr XVIII/103/04 z 
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiada-
nia psów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega 
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i 
sołectwach. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
TADEUSZ ŁOTOCKI
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3957 
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści 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 późniejszymi 
zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Kotla uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się stawki podatku od środków transportowych 
na 2006 r. 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 300,00 zł, 
2) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 550,00 zł, 
3) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton  – 600,00 zł. 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
1) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony – 500,00 zł, 
2) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton – 600,00 zł, 
3) od 9 ton i poniŜej 12 ton – 700,00 zł. 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 350,00 zł. 

4. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
1) od 10 do 15 miejsc – 600,00 zł, 
2) od 16 do 29 miejsc – 700,00 zł, 
3) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 800,00 zł. 

5. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w wysokości 
określonej w załączniku nr 1 do uchwały. 

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w wysokości określonej 
w załączniku nr 2 do uchwały. 

7. Od przyczepy lub 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, w wysokości określonej w 
załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Stawki podatku określone w § 1 ust. 1, 2, 3 i 4 dla pojaz-
dów, które posiadają waŜny certyfikat ekologiczny określa 
się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4  

Traci moc uchwała nr XI/64/03 Rady Gminy Kotla  
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy i w sołectwach. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

TADEUSZ ŁOTOCKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Kotla z dnia 23 listopada 
2005 r. (poz. 3957) 

 
 

Stawki podatku od samochodów ci ęŜarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wy Ŝszej ni Ŝ 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 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 600,00 650,00 
13 14 650,00 700,00 
14 15 700,00 750,00 
15  750,00 1260,00 

Trzy osie 
12 17 650,00 700,00 
17 19 700,00 750,00 
19 21 800,00 850,00 
21 23 850,00 1020,00 
23 25 1020,00 1600,00 
25  1020,00 1600,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 700,00 750,00 
25 27 750,00 1100,00 
27 29 1100,00 1700,00 
29 31 1700,00 2452,80 
31  1700,00 2452,80 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Kotla z dnia 23 listopada 
2005 r. (poz. 3957) 

 
 

Stawki podatku od ci ągników siodłowych i  balastowych  przystosowanych d o uŜywania ł ącznie z naczep ą  
lub przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy Ŝszej ni Ŝ 12 ton 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: cią-
gnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zwieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezd-

nych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 700,00 750,00 
18 25 750,00 800,00 
25 31 850,00 950,00 
31  1420,00 1900,00 

Trzy osie 
12 40 1250,00 1900,00 
40  1730,00 2500,00 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25004  – Poz. 3957 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Kotla z dnia 23 listopada 
2005 r. (poz. 3957) 

 
 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które ł ącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą  
dopuszczaln ą masę całkowit ą równ ą lub wy Ŝszą niŜ 12 ton 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + 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 

Inne systemy za-
wieszenia osi jezd-

nych 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 350,00 400,00 
18 25 400,00 450,00 
25  450,00 570,00 

Dwie osie 
12 28 350,00 400,00 
28 33 650,00 850,00 
33 38 850,00 1300,00 
38  1150,00 1700,00 

Trzy osie 
12 38 680,00 950,00 
38  950,00 1300,00 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Kotla z dnia 23 listopada 
2005 r. (poz. 3957) 

 
 

roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego  
w zaleŜności od rodzaju środka, dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko 

 
 

Lp. 
Rodzaj środka  
transportowego 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku w złotych dla 

pojazdów posiadających  
waŜny certyfikat ekologiczny 

1. Samochód cięŜarowy od 3,5 tony 5,5 tony włącznie 250,00 
2. Samochód cięŜarowy pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 350,00 
3. Samochód cięŜarowy pow.9 ton i poniŜej 12 ton 550,00 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450,00 
5. Ciągniki siodłowe i balastowe od 5,5 tony do 9 ton włącznie  550,00 
6. Ciągniki siodłowe i balastowe od 9 ton i poniŜej 12 ton 650,00 
7. Przyczepy i naczepy od 7 ton i poniŜej 12 ton 250,00 
8. Autobusy od 10 do 15 miejsc 250,00 
9. Autobusy od 16 do 29 miejsc 350,00 

10. Autobusy 30 miejsc i więcej 550,00 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25005  – Poz. 3958 

UCHWAŁA RADY GMINY W W ĄDROśU WIELKIM 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych 

 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 i Nr 167, poz. 1579), 
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 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484), 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 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, 
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 
1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419) 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 na-
stępuje: 

 
 

§ 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 

Traci moc uchwała nr XXII/90/2004 r. Rady Gminy  
w WądroŜu Wielkim z dnia 20 października 2004 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji podat-
kowych obowiązujących na terenie gminy WądroŜe Wiel-
kie. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądro-
Ŝe Wielkie. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia  
2006 r. oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w WądroŜu Wielkim. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAROSŁAW LASKA 
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3959 
UCHWAŁA RADY GMINY W GR ĘBOCICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie  stawek podatku od środków transportowych 

 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 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1, 2, 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) Rada Gminy w Grębocicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego przy uwzględ-
nieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej 
masy całkowitej poniŜej 12 ton, nacisku na siodło ciągni-
ka oraz liczby miejsc do siedzenia: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 620,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 983,00 zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1.241,00 zł 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
a) ciągniki siodłowe 

− o nacisku na siodło ciągnika do 5 ton − 1.326,00 
zł 

− o nacisku na siodło ciągnika 5 ton i wyŜszym − 
1.447,00 zł 

b) ciągniki balastowe − 1.447,00 zł 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-

kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego − 1.224,00 zł 

4. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc − 1.220,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc − 1.420,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej − 1.734,00 zł 

§ 2 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 
1. Od samochodów cięŜarowych w wysokości określonej 

w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w 
wysokości określonej w załączniku  
nr 2 do uchwały. 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku 
nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Określa się roczne stawki podatku od środków transpor-
towych, od jednego środka transportowego przy uwzględ-
nieniu: rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej 
masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, roku 
produkcji pojazdu. Wysokość stawek określa załącznik nr 
4 do uchwały. 

§ 4 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych auto-
busy przeznaczone do przewozów szkolnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Grębocicach i wszystkich miejscowościach w gminie. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN LASZCZOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Grębocicach z dnia 24 listopada  
2005 r. (poz. 3959) 
 

STAWKI PODATKU OD SAMOCHODOW CIĘśAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ 
LUB WYśSZEJ NIś 12 TON 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł) 

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

matycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 1.100 1.300 
13 14 1.200 1.400 
14 15 1.300 1.500 
15  1.400 1.600 

TRZY OSIE 
12 17 1.200 1.400 
17 19 1.300 1.500 
19 21 1.400 1.600 
21 23 1.500 1.700 
23 25 1.600 1.800 
25  1.700 1.900 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 1.400 1.600 
25 27 1.600 1.800 
27 29 1.700 1.900 
29 31 1.900 2.452,80 
31  2.100 2.452,80 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Grębocicach z dnia 24 listopada  
2005 r. (poz. 3959) 
 
 

STAWKI PODATKU  
OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKÓW BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UśYWANIA ŁĄCZNIE 

Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ  
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYśSZEJ NIś 12 TON 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów; 
ciągnik siodłowy – naczepa 

ciągnik balastowy – przyczepa (t) 

Stawka podatku 
(w zł) 

Stawka podatku 
(w zł) 

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

matycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

DWIE OSIE 
12 18 1.300 1.400 
18 25 1.400 1.500 
25 31 1.500 1.600 
31  1.600 1.936,29 

TRZY OSIE 
12 40 1.700 1.800 
40  1.723 2.505,15 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
w Grębocicach z dnia 24 listopada  
2005 r. (poz. 3959) 

 
STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM  

POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄMASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYśSZĄ NIś 12 TON 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu: poj. naczepa/przyczepa − pojazd silniko-
wy (w tonach) 

Stawka podatku 
(w zł) 

Stawka podatku 
(w zł) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

JEDNA OŚ 
12 18 1.000 1.100 
18 25 1.050 1.150 
25  1.100 1.200 

DWIE OSIE 
12 28 1.050 1.150 
28 33 1.100 1.200 
33 38 1.200 1.300 
38  1.600 1.700 

TRZY OSIE 
12 38 1.400 1.400 
38  1.700 1.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
w Grębocicach z dnia 24 listopada  
2005 r. (poz. 3959) 

 
 

ROCZNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH  
OD JEDNEGO ŚRODKA TRANSPORTOWEGO PRZY UWZGLĘDNIENIU: RODZAJU ŚRODKA 

TRANSPORTOWEGO, DOPUSZCZALNEJ MASY CAŁKOWITEJ, WPŁYWU NA ŚRODOWISKO NATURALNE, 
ROKU PRODUKCJI ŚRODKA TRANSPORTOWEGO (W ZŁ) 

 
 

Lp. 
Rodzaj środka  
transportowego 

Dopuszczalna masa całko-
wita środka  

transportowego lub liczba 
miejsc siedzących 

WyposaŜony w 
silnik spełniający 

wymogi norm eko-
logicznych  
Euro 1,2,3 

Wyprodukowa-
ny po 1995 

roku 

WyposaŜony w silnik 
spełniający wymogi 
norm ekologicznych 
Euro 1, 2, 3 oraz wy-

prod. po 1995 r. 

1. 
Samochody  
cięŜarowe 

od 3,5 t do 5,5 tony wł. 500,00 500,00 400,00 

2. 
Samochody  
cięŜarowe 

pow. 5,5 t do 9 ton wł. 700,00 700,00 600,00 

3. 
Samochody  
cięŜarowe 

pow.9 ton i pon.12 ton 900,00 900,00 800,00 

4. Ciągniki siodłowe od 3,5 tony i pon.12 ton 1.100,00 1.100,00 1.000,00 
5. Ciągniki balastowe od 3,5 tony i pon.12 ton 1.300,00 1.300,00 1.200,00 
6. Przyczepy i naczepy od 7 ton i pon. 12 ton 900,00 900,00 800,00 
7. Autobusy od 10 do 15 miejsc 1.000,00 1.000,00 900,00 
8. Autobusy od 16 do 29 miejsc 1.200,00 1.200,00 1.100,00 
9. Autobusy od 30 miejsc i więcej 1.400,00 1.400,00 1.300,00 
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3960 
UCHWAŁA RADY GMINY W GR ĘBOCICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 z późn. zm.) oraz 
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy w 
Grębocicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Grębocice: 
1. 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, 

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

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych − 0,47 zł od 1 m 2 powierzchni uŜyt-

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
− 16,00 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym − 7,21 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych − 
3,51 zł od 1 m 2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 3,51 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

3. od budowli: 
− 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 

1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy podatkach i opłatach lo-
kalnych dla sieci gazowych średniego ciśnienia wy-
budowanych w latach 2004–2006, 

− 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4  ust. 
1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych dla pozostałych. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, bu-
dowle i grunty mienia komunalnego zajęte na potrzeby 
gminy słuŜące wykonywaniu jej zadań związanych z: 
− działalnością sportową i rekreacyjną, 
− ochroną przeciwpoŜarową, 
− działalnością kulturalną, 
− pomocą społeczną, 
− gospodarką odpadami, 
− oczyszczaniem ścieków, zaopatrzeniem w wodę, 
− pochówkiem zmarłych. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
gospodarcze lub ich części, które zostały odłączone 
od gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz  Skar-
bu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pod wa-
runkiem, Ŝe nie będą słuŜyły do prowadzenia działal-
ności gospodarczej, rolniczej lub leśnej. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębo-
cice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogło-
szeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Gręboci-
cach i wszystkich miejscowościach w gminie. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN LASZCZOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY W GR ĘBOCICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracj i i informacji  
na podatek od nieruchomo ści,  rolny i le śny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 6 ust. 13 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84 ze zm.), 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.) i 
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 
200 poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Nr XXXV/164/2004 Rady Gminy w Gręboci-
cach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wzorów dekla-
racji i informacji na podatek od nieruchomości,  rolny i 
leśny  wprowadza się następujące zmiany: 
1. Wzory deklaracji podatkowych DR-1, DN-1, DL-1 

określone w załącznikach nr 1, 2, 3  otrzymują 
brzmienie jak w załącznikach nr 1, 2, 3 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębo-
cice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Grębocicach i wszystkich miejscowościach w gminie. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN LASZCZOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25022  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25023  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25024  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25025  – Poz. 3961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25026  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25027  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25028  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25029  – Poz. 3961 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25030  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25031  – Poz. 3961 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 247 –  25032  – Poz. 3962 

3962 
UCHWAŁA RADY GMINY M ĘCINKA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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.) 
w związku z art. 5 ust. 1 i 4, 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. zm.) Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na obszarze Gminy Męcinka             
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
– 0,68 zł, 

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

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu-
blicznego – 0,20 zł, 

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

0,56 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej – 16,00 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 – 3,46 zł, 

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności poŜytku publicznego przez organizacje po-
Ŝytku publicznego – 3,00 zł, 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Męcin-
ka. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 
 
 

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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