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3963
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz 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 ze zmianami) Rada
Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
2
– 0,68 zł od 1 m powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 3,61 zł od ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego
2
– 0,25 zł od 1 m powierzchni,
2) budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
2
– 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2
– 18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym
2
– 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
2
– 3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

e) garaŜy
2
– 6,17 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego
2
– 4,76 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
§2
Traci moc uchwała nr XXI/180/2004 Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu
Dolnego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI

3964
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)
Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25037 –

Poz. 3964

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok w następującej wysokości:
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
614,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.090,00 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton
1.217,00 zł
2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

Liczba osi
Dwie osie

Trzy osie

Cztery osie
i więcej

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach
nie mniej niŜ
12
18
26
12
18
26
12
18
26
29

mniej niŜ
18
26
18
26
18
26
29

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inny system zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznaosi jezdnych
nym za równowaŜne)
1.196,00 zł
1.418,00 zł
1.640,00 zł
968,00 zł
1.471,00 zł
1.746,00 zł
984,00 zł
1.146,00 zł
1.819,00 zł
1.845,00 zł

1.492,00 zł
1.640,00 zł
1.961,00 zł
1.195,00 zł
1.831,00 zł
2.073,00 zł
1.312,00 zł
1.470,00 zł
2.050,00 zł
2.503,00 zł

3. 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) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
847,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.090,00 zł
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton
1.418,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜej niŜ 12 ton:

Liczba osi

Dwie osie

Trzy osie
i więcej

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach: ciągnik siodłowy/balastowy + naczepa/przyczepa
nie mniej niŜ
mniej niŜ
12
18
18
31
31
38
38
12
36
36
40
40

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

1.259,00 zł
1.503,00 zł
1.845,00 zł
1.892,00 zł
1.538,00 zł
1.640,00 zł
1.831,00 zł

1.577,00 zł
1.936,00 zł
1.936,00 zł
1.986,00 zł
1.822,00 zł
1.936,00 zł
2.500,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
– od 7 ton i poniŜej 12 ton
1.217,00 zł
6. Od przyczep i 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:
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Liczba osi

Jedna oś

Dwie osie

Trzy osie
i więcej

– 25038 –

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
nie mniej niŜ
mniej niŜ
12
18
18
38
38
12
18
18
38
38
12
18
18
38
38
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Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne)

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

1.036,00 zł
1.143,00 zł
1.312,00 zł
1.090,00 zł
930,00 zł
1.439,00 zł
1.143,00 zł
1.000,00 zł
1.481,00 zł

1.312,00 zł
1.418,00 zł
1.746,00 zł
1.364,00 zł
1.366,00 zł
1.809,00 zł
1.418,00 zł
1.312,00 zł
1.450,00 zł

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejsza niŜ 30 miejsc
1.090,00 zł
b) równa lub wyŜsza niŜ 30 miejsc
1.724,00 zł
§2
Traci moc uchwała nr XXI/181/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI

3965
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji
na podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1

§2

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1.

Ustala się wzór formularza informacji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25039 –

Poz. 3965

§3

§6

Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 3.

Traci moc uchwała nr XXI/185/2004 Rady Miejskiej Brzegu Dolnego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości.

§4
Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach
stanowiących załącznik nr 4.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu
Dolnego.

§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25042 –

Poz. 3965
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Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25043 –

Poz. 3965
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25045 –

Poz. 3965

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25046 –

Poz. 3965

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25047 –

Poz. 3965
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3966
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach
na podatek rolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r.
Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co
następuje:
§1

§5

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny
stanowiący załącznik nr 1.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu
Dolnego.

§2

§6

Ustala się wzór formularza informacji na podatek rolny
stanowiący załącznik nr 2.

Traci moc uchwała nr XXI/184/2004 z dnia 18 listopada
2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i
informacji o gruntach na podatek rolny.

§3
Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach
i ulgach podatkowych na podatek rolny stanowiący załącznik nr 3.
§4
Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach
rolnych stanowiący załącznik nr 4.

§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI
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3967
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o lasach
na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr
200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny
stanowiący załącznik nr 1.
§2
Ustala się wzór formularza informacji na podatek leśny
stanowiący załącznik nr 2.
§3
Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych na podatek leśny stanowiący załącznik nr 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu
Dolnego.
§6
Traci moc uchwała nr XXI/183/2004 z dnia 18 listopada
2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i
informacji o lasach na podatek leśny.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§4
Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach
leśnych stanowiący załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI

§5

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25061 –

Poz. 3967
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3968
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego
w roku 2006
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. 6
ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala,
co następuje:
2005 r., określenia stawek podatku od nieruchomości,
środków transportowych, od posiadania psów oraz
stawek opłaty administracyjnej i targowej (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4548 ze zmianami).

§1
1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2006 roku ogłoszoną w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu
Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
(M. P. Nr 62, poz. 867) z kwoty 27,88 zł za 1 q do
27,50 zł.
2. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa
przez:
– sołtysów na terenie wsi,
– inkasenta Agnieszkę Walenczak na terenie miasta.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna
uchwała.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1
stycznia 2006 r.

§2
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tracą moc:
1. Uchwała nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza
z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego w

ZDZISŁAW NICPOŃ

3969
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1–4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada
Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie 20,00 zł od kaŜdego psa, który
to podatek nie podlega rozliczeniom miesięcznym.
2. Podatek od posiadania psa płatny jest bez wezwania:
1) do 31 maja roku podatkowego,
2) w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie
psa, kiedy wejście w posiadanie psa następuje po
31 maja roku podatkowego.
3. Zwalnia się z podatku od posiadania psa:
5. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna
uchwała.

1) osoby w wieku powyŜej 60 lat będące właścicielem
psa i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe
z innymi członkami rodziny – od 1 psa.
2) rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne – od 1
psa.
4. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa przez:
– sołtysów – na terenie wsi,
– inkasenta Agnieszkę Walenczak – na terenie miasta.
§2

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248
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Traci moc uchwała nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: obniŜenia
średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego w
2005 r., określenia stawek podatku od nieruchomości,
środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4548 ze zmianami).
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1
stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§3

ZDZISŁAW NICPOŃ

3970
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę targową dzienną za sprzedaŜ:
a) z kosza, ze skrzynki, z ręki
– 5,00 zł
b) ze stołu, ze straganu
– 10,00 zł
c) z namiotu, z samochodu
– 20,00 zł
2. Zarządza się na terenie gminy pobór opłaty targowej w
drodze inkasa przez Zakład BudŜetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za pobrane inkaso opłaty targowej w wysokości 20%.

administracyjnej i targowej (Dz. Urz .Woj. Dolnośląskiego
Nr 259, poz. 4548 ze zmianami).
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1
stycznia 2006 roku.

§2
Traci moc uchwała nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego w 2005 r.,
określenia stawek podatku od nieruchomości, środków
transportowych ,od posiadania psów oraz stawek opłaty

3971
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW NICPOŃ

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248
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z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie 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 późn. zm.) oraz
art. 18, art. 19 pkt 1 lit. „e” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:
§1

§3

1. Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe dokonywane przez Urząd Miejski Wąsosza:
1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wąsosz – 52,00 zł
2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wąsosz – 52,00 zł
3) za wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wąsosz – 25,00 zł
4) za wydanie wyrysu ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wąsosz – 25,00 zł.

Traci moc uchwała nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego w roku
2005, określenia stawek podatku od nieruchomości,
środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4548 ze zmianami).
§4

§2
Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego przed wykonaniem czynności urzędowej, od której
jest pobierana.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1
stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW NICPOŃ

3972
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w roku 2006
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 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 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 i 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) pkt 3 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz.
956) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
2
ewidencji gruntów i budynków – 0,67 zł od 1 m
powierzchni,

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,54 zł od
1 powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego:
2
– 0,28 zł od 1 m powierzchni, jeŜeli łączna powierzchnia tych gruntów nie przekracza 0,5 ha,
2
– 0,32 zł od 1 m powierzchni, jeŜeli łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 0,5 ha;
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 18,06 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,41 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,64 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 6,05
2
zł od 1 m powierzchni uŜytkowej, a jeŜeli właścicielami samoistnymi posiadaczami pozostałych
budynków lub ich części są renciści lub emeryci
2
rolni – 3,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej.
3) od budowli:

Poz. 3972

a) od
budowli
słuŜących
do
odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów wody –
1% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego,
b) od pozostałych budowli, w tym równieŜ od budowli
wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów
i przewodów sieci rozdzielczej gazów ciepła i paliw
oraz pozostałych budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego.
§2
Zwalnia się z podatku nieruchomości lub ich części:
1) zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku
publicznego,
2) wykorzystywane przez instytucje kultury dla realizacji
zadań statutowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.
§4
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.
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3973
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2006
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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 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 116, poz. 1203
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 10 ust. 1, 2, 3, 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, oraz 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, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz.
1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419), w związku z pkt 3 Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr
68, poz. 956, oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 13 października 2005 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.
(M. P. Nr 62, poz. 859) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§1
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a.
b.
c.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

615,–
981,–
1.136,–

2. od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a. równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej

1.650,–
1.436,–
1.393,–

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

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej

1.946,–
1.890,–
1.711,–

c. równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej

1.813,–
1.762,–
1.748,–

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:
a.
b.
c.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej

1.769,–
1.394,–
1.351,–

b. równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:
a.
O liczbie osi – dwie
b.
O liczbie osi – trzy
c.
O liczbie osi – cztery i więcej
c. równej lub wyŜszej niŜ 26 ton, a mniej niŜ 29 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej

d. powyŜej 29 ton:

2.254,–
2.188,–
1.914,–
2.091,–
2.158,–
2.225,–

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248
a.
b.
c.

– 25073 –

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy
O liczbie osi – cztery i więcej
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2.481,–
2.500,–
2.505,–

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a.
b.
c.

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

837,–
992,–
1.018,–

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.436,–
1.478,–

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

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.004,–
1.316,–

c. równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a mniejszej niŜ 36 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.493,–
1.489,–

d. równej lub wyŜszej niŜ 36 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.542,–
1.786,–

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

861,–
1.819,–

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

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.315,–
1.847,–

c. równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a mniejszej niŜ 40 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.936,–
1.932,–

d. równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
a.
b.

O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

2.500,–
2.505,–

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton:
a.

Od 7 ton i poniŜej 12 ton

371,–

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

598,–
615,–
714,–
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b. równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 28 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

897,–
837,–
863,–

c. równej lub wyŜszej niŜ 28 ton, a mniej niŜ 36 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

932,–
897,–
907,–

d. równej lub wyŜszej niŜ 36 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.134,–
1.213,–
1.196,–

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a. równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

598,–
615,–
995,–

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

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

897,–
837,–
862,–

c. równej lub wyŜszej niŜ 28 ton, a nie wyŜszej niŜ 36 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.061,–
1.362,–
1.232,–

d. wyŜszej niŜ 36 ton:
a.
b.
c.

O liczbie osi – jedna
O liczbie osi – dwie
O liczbie osi – trzy

1.267,–
1.794,–
1.351,–

10. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a.
b.

Mniej niŜ 30 miejsc
Równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

778,–
1.936,–
§2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się
o 2% w stosunku do stawki określonej w uchwale.
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 2% w
stosunku do stawki określonej w uchwale.
§3
Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek Gminy i stanowiące ich własność.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.
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3974
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów w roku 2006
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 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 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 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419), pkt 3 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz.
956) uchwala się, co następuje:
§4

§1
Wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów
ustala się w wysokości 33,00 zł od jednego psa i 38,00 zł
za kaŜdego następnego psa.

Inkasentami podatku od posiadania psów są sołtysi.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.

§2
Podatek od posiadania psów płatny jest z góry do dnia 31
maja kaŜdego roku podatkowego, bez wezwania w Banku
Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na konto nr:
73 9574 0005 2001 0000 0101 0001 oraz u inkasentów
określonych niniejszą uchwałą.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 r.

§3
Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 15% kwoty pobranej z tytułu podatku od
posiadania psów.
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3975
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
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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 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), w związku z art. 6b 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 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419), art. 6 ust. 12 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, 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), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1683, Nr 216, poz.
1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
powierza się sołtysom wsi gminy Kąty Wrocławskie.

wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pienięŜnego na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.

§2

§5

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od
sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do
Urzędu Miasta Gminy Kąty Wrocławskie podatków pobranych we wsiach na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

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.

§3
Traci moc uchwała nr LI/383/94 z dnia 25 luty 1994 r. w
sprawie określenia dla inkasentów stawek procentowych
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3976
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy
Kąty Wrocławskie w roku 2006
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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.
1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12
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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 i Nr 169, poz. 1419) Rada Miejska w Kątach
Wrocławskich uchwala, co następuje:
§1

§4

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach przy sprzedaŜy detalicznej:
a) z kosza i skrzynki
– 3,50 zł
b) ze stolika i łóŜka
– 5,50 zł
c) z namiotu
– 8,50 zł
d) z samochodu o ładowności do 2 t
– 9,50 zł
e) z samochodu o ładowności od 2 t do 4 t – 12,50 zł
f) z samochodu o ładowności powyŜej 4 t
– 14,50 zł
g) ze stolika zadaszonego
– 9,50 zł

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

§2
Ustalone w § 1 dzienne stawki opłaty targowej – w drodze
inkasa od podmiotów sprzedających – pobiera właściciel
targowiska Krzysztof Krawczyk.
§3
Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 90%
od pobranych kwot.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ADAM KLIMCZAK

3977
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz 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.
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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 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419) oraz art. 30 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności
urzędowe wykonywane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie za sporządzenie i wydanie wypisów lub
wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
§2
1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1, ustala się na
kwotę 60,00 zł za kaŜdy egzemplarz wypisu i wyrysu
obejmującego nie więcej niŜ 5 działek geodezyjnych.
Za kaŜdą następną działkę opłatę zwiększa się o 12 zł.
2. Łączna kwota opłat za sporządzenie oraz wydanie
wypisów i wyrysów nie moŜe przekroczyć maksymalnej kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. „e” ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

przed podjęciem czynności urzędowych, o których mowa
w § 1, a kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie.
§5
Traci moc uchwała:
1) nr XXXII/247/2004 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
opłaty administracyjnej.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§3
Opłatę administracyjną naleŜy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

ADAM KLIMCZAK

3978
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
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 2002 r. Nr 23,
poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806 oraz 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), w
związku z art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i 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,
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z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,
Nr 169, poz. 1419), w związku z pkt 4 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) uchwala się, co
następuje:
§1
Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Chocianów w wysokości 35,00 zł rocznie za
kaŜdego psa.
§2
1. Podatek od posiadania psów jest płatny z góry bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w
posiadanie psa w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub w
Banku Spółdzielczym w Chocianowie.
2. Podatek od posiadania psów jest pobierany w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeŜeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Chocianowie.
§4
Traci moc uchwała nr XIII/106/2003 Rady Miejskiej
w Chocianowie z dnia 1grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

§3
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3979
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za
inkaso zobowiązań pienięŜnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów
na 2006 rok
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 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806 oraz 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. 5 ust. 1 i ust. 2, art. 6 ust. 12 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 i 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), w związku z 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) uchwala się, co następuje:
§1
Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1) od budynków lub ich części:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,56 zł
2
od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niŜ rolnicza lub leśna, z
wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych
na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale
mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospo2
darczej – 18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
2
e) pozostałych – od 1 m powierzchni uŜytkowej,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 6,17 zł,
f) od pozostałych budynków po byłych gospodar2
stwach rolnych – 3,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
2) od gruntów:
a) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niŜ działalność rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
2
– 0,68 zł od 1 m powierzchni,
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł
od 1 ha powierzchni,

c) od gruntów zabudowanych po byłych gospodar2
stwach rolnych – 0,16 zł, od 1 m powierzchni,
2
d) od pozostałych gruntów – 0,33 zł od 1 m powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego,
e) od budowli – 2% ich wartości o określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości
lub ich części:
1) zajęte na działalność kulturalną, działalność sportową
oraz działalność komunalną i mieszkaniową,
2) związane z ochroną przeciwpoŜarową,
3) drogi dojazdowe do pól i gospodarstw rolnych,
4) grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.
§3
1. Inkasentami podatku od nieruchomości od osób fizycznych są:
1) w sołectwach Gminy z wyjątkiem sołectwa Brunów
– sołtysi,
2) w sołectwie Brunów – Pani Aleksandra Siwiec.
2. Podatnicy z terenu miasta Chocianów wpłacają podatek na konto budŜetu za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Chocianowie lub kasy Urzędu Miasta i
Gminy w Chocianowie.
§4
Inkasenci pobierają wynagrodzenie za inkaso podatku
określone w załączniku do uchwały.
§5
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Gminy w Chocianowie.

§6

§7

Traci moc uchwała nr XXIII/186/2004 Rady Miejskiej w
Chocianowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. (poz. 3979)
Stawki procentowe
wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pienięŜnych sołectw Gminy Chocianów
dla inkasentów na 2006 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brunów
Chocianowiec
Jabłonów
Michałów
Ogrodzisko
Parchów
Pogorzeliska
Raków
Szklary Dolne
Trzmielów
Trzebnice
śabice

7,60%
7,20%
16,00%
8,80%
10,40%
7,60%
11,40%
8,00%
8,20%
12,20%
6,90%
7,40%

3980
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości 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 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806 oraz 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), w
związku z art. 10 ust. 1, ust. 2 i 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, 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), w związku z obwieszczeniem 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 z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości
górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz.
956) uchwala się, co następuje:

§1
Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, wieku pojazdu
i wpływu na środowisko:
Dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko
Pojazdy, których wiek
Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat
nie przekracza 5 lat
Pojazdy spełniające Pojazdy niespełniające Pojazdy spełniające
Pojazdy niespełniające
wymogi normy ekolo- wymogów normy eko- wymogi normy
wymogów normy ekoekologicznej EURO 1, logicznej EURO 1,
gicznej EURO 1,
logicznej EURO 1,
EURO 2 lub EURO 3 EURO 2 lub EURO 3
EURO 2 lub EURO 3 EURO 2 lub EURO 3

Od 3,5 tony
do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony
do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej
12 ton

500

550

450

500

850

900

750

800

1.000

1.100

800

900

2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od
liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15
–

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
–

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Stawka podatku (w złotych)
Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
DWIE OSIE
0
1.200
1.300
1.300
TRZY OSIE
1.400
1.400
1.400
1.500
1.500
1.600
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1.600
1.700
1.700
1.800
1.900

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.200
1.300
1.300
1.400
1.400
1.400
1.500
1.500
1.600
1.600
1.700
1.700
1.800
2.452,80
2.452,80

3) 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, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:
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Stawka podatku (w złotych)
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko
Pojazdy, których wiek
Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat
nie przekracza 5 lat
Pojazdy spełniające Pojazdy niespełniające Pojazdy spełniające Pojazdy niespełniające
wymogi normy
wymogów normy ekowymogi normy
wymogów normy ekoekologicznej EURO 1,
logicznej EURO 1,
ekologicznej EURO 1,
logicznej EURO 1,
EURO 2 lub EURO 3
EURO 2 lub EURO 3 EURO 2 lub EURO 3 EURO 2 lub EURO 3

Od 3,5 tony do 5,5
tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony do 9
ton włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

550

580

500

530

700

750

600

650

1.000

1.000

800

900

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31
–

12
40

40
–

Stawka podatku (w złotych)
Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
DWIE OSIE
0
1.100
1.100
1.413
TRZY OSIE
1.400
1.800

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.100
1.200
1.200
1.936
1.723
2.505

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem
silnikowym (w tonach)

Od 7 ton do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton do 11 ton
włącznie
PowyŜej 11 ton i poniŜej
12 ton

Stawka podatku (w złotych)
Wiek pojazdu
Pojazdy, których wiek przekracza 5 lat
Pojazdy, których wiek nie przekracza 5 lat
500
400
800

700

1.100

1.000

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton oraz w zaleŜności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25
–

12
28
33
38

28
33
38
–

12
38

38
–
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Stawka podatku (w złotych)

Oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
JEDNA OŚ
0
280
320
DWIE OSIE
300
614
850
1.150
TRZY OSIE
677
943

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
250
320
562
380
850
1.292
1.700
943
1.281

7) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko:
Liczba miejsc
do siedzenia

Do 15 miejsc włącznie
PowyŜej 15 i poniŜej 30
miejsc
Równej lub wyŜszej niŜ
30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko
Pojazdy, których wiek
Pojazdy, których wiek
przekracza 5 lat
nie przekracza 5 lat
Pojazdy spełniające Pojazdy niespełniające Pojazdy spełniające Pojazdy niespełniające
wymogów normy ekowymogi normy
wymogi normy
wymogów normy ekoloekologicznej EURO 1,
logicznej EURO 1,
ekologicznej EURO 1, gicznej EURO 1, EURO
EURO 2 lub EURO 3
EURO 2 lub EURO 3 EURO 2 lub EURO 3
2 lub EURO 3
700
750
600
650
750

800

700

720

1.300

1.400

1.100

1.200

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chocianowie.
§3
Traci moc uchwała nr XXIII/188/2004 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia
wysokości podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
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3981
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i
leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 2 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 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806 oraz 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. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, 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), w
związku z 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 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z
2001 r. Nr 81, poz. 875 i 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) i art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 164, poz.
1365) uchwala się, co następuje:
§1
Zmienia się w § 2 następujące wzory formularzy deklaracji składanych przez osoby prawne ustalone uchwałą
Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXIII/187/2004 z dnia
17 listopada 2004 r.:
– deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne
oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa
oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
– deklaracja na podatek rolny DR-1 składana przez
osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki
nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a
takŜe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
– deklaracja na podatek leśny DL-1 składana przez
osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a takŜe jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy w Chocianowie.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.
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3982
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006
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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457), w związku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. 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, 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 i Nr 179, poz. 1484) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. z dnia
26 października 2005 r. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, poz.
956) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:
§1
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

540,00 zł
900,00 zł
1.080,00 zł

2. Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 ton
– o liczbie osi – dwie
1.200,00 zł
b) równej lub wyŜszej 15 ton
– o liczbie osi – dwie
1.600,00 zł
c) równej lub wyŜszej 12 ton, a mniejszej niŜ 19 ton
– o liczbie osi – trzy
1.300,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 19 ton, a mniejszej niŜ 23 tony
– o liczbie osi – trzy
1.500,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 23 tony
– o liczbie osi – trzy
1.700,00 zł
f) równej lub wyŜszej 12 ton a mniejszej niŜ 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
1.600,00 zł
g) równej lub wyŜszej 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
1.950,00 zł
3. Od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 ton
1.300,00 zł
b) równej lub wyŜszej 15 ton
– o liczbie osi – dwie
1.800,00 zł
c) równej lub wyŜszej 12 ton, a mniejszej niŜ 19 ton
– o liczbie osi – trzy
1.400,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 19 ton, a mniejszej niŜ 23 tony
– o liczbie osi – trzy
1.600,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 23 tony
– o liczbie osi – trzy
1.800,00 zł
f) równej lub wyŜszej 12 ton a mniejszej niŜ 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
1.700,00 zł
g) równej lub wyŜszej 29 ton
– o liczbie osi – cztery i więcej
2.452,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
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a) od 3,5 tony do 5,5 tony
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
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1.000,00 zł
1.100,00 zł
1.200,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton
– o liczbie osi – dwie
1.400,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton, a mniejszej niŜ 31 ton
– o liczbie osi – dwie
1.600,00 zł
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton
– o liczbie osi – dwie
1.800,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 36 tony
– o liczbie osi – trzy
1.800,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 36 ton
– o liczbie osi – trzy
1.900,00 zł
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 25 ton
– o liczbie osi – dwie
b) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton, a mniejszej niŜ 31 ton
– o liczbie osi – dwie
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton
– o liczbie osi – dwie
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 36 ton
– o liczbie osi – trzy
e) równej lub wyŜszej niŜ 36 ton
– o liczbie osi – trzy

lub przyczepą, z innym
1.600,00 zł
1.700,00 zł
1.936,00 zł
1.800,00 zł
2.505,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
– od 7 ton i poniŜej 12 ton
700,00 zł
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 ton
– o liczbie osi – jedna
800,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton
– o liczbie osi – jedna
1.000,00 zł
c) równej lub wyŜszej 12 ton, a mniejszej niŜ 33 tony
– o liczbie osi – dwie
900,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 33 tony
– o liczbie osi – dwie
1.200,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
– o liczbie osi – trzy
1.100,00 zł
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton
– o liczbie osi – jedna
900,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton
– o liczbie osi – jedna
1.200,00 zł
c) równej lub wyŜszej 12 ton, a mniejszej niŜ 33 tony
– o liczbie osi – dwie
1.100,00 zł
d) równej lub wyŜszej niŜ 33 tony
– o liczbie osi – dwie
1.530,00 zł
e) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
– o liczbie osi – trzy
1.300,00 zł
10. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a. mniej niŜ 30 miejsc

1.000,00 zł
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b. równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

1.500,00 zł
§2

Dla pojazdów określonych w § 1 z wyjątkiem pkt 2, 3, 5, 6, 8 i 9 zmniejsza się stawki podatku o:
–10% dla wyprodukowanych po 1996 r. w stosunku do stawki określonej w uchwale.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.
§4
Traci moc uchwała nr XXIII/180/04 z dnia 18 listopada 2004 r. i uchwała nr XXIV/195/04 z 14 grudnia 2004 r. Rady
Miejskiej w Górze w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
IRENA KRZYSZKIEWICZ

3983
UCHWAŁA RADY MIEJSKEJ W GÓRZE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2006
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 (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 214, poz. 1806, 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. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d 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 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200,
poz. 1955, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, 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) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 959,
Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:
§1
1. Wprowadza się opłatę administracyjną:
1) za wykonanie wypisu ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Góra oraz z planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Góra – 28 zł za
pierwszą działkę i 14 zł za kaŜdą następną,
2) za wykonanie wyrysu ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi§2

ny Góra oraz z planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Góra – 22 zł za
pierwszą działkę i 11 zł za kaŜdą następną.
2. Ustalona w ust. 1 pkt 1 i 2 łączna kwota opłaty administracyjnej nie moŜe być wyŜsza od kwoty 204,49 zł,
określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z
dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości
górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
1. Opłata administracyjna płatna jest bezpośrednio po
dokonaniu czynności, o której mowa w § 1, do kasy
lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra.
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Traci moc uchwała nr XXIV/196/04 z dnia 14 grudnia
2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 2005.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
§4

IRENA KRZYSZKIEWICZ

3984
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
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 późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat1
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), 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) oraz 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) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

600,00 zł,
1 000,00 zł,
1 200,00 zł,

2. od samochodu cięŜarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
– o liczbie osi – dwie
1 430,00 zł,
– o liczbie osi – trzy
1 320,00 zł,
– o liczbie osi – cztery i więcej
1 300,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:
– o liczbie osi – dwie
1 650,00 zł,
– o liczbie osi – trzy
1 870,00 zł,
– o liczbie osi – cztery i więcej
1 760,00 zł,
c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:
– o liczbie osi – dwie
2 050,00 zł,
– o liczbie osi – trzy
2 150,00 zł,
– o liczbie osi – cztery i więcej
2 300,00 zł,
3. od samochodu cięŜarowego 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
1 540,00 zł,
– o liczbie osi – trzy
1 430,00 zł,
– o liczbie osi – cztery i więcej
1 450,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:
– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy
– o liczbie osi – cztery i więcej

1 870,00 zł,
1 760,00 zł,
1 780,00 zł,

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25099 –

c) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton , a mniejszej niŜ 29 ton:
– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy
– o liczbie osi – cztery i więcej
d) równej lub wyŜszej niŜ 29:
– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy
– o liczbie osi – cztery i więcej

Poz. 3984
2 100,00 zł,
2 150,00 zł,
2 200,00 zł,
2 100,00 zł,
2 150,00 zł,
2 452,00 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony poniŜej 12 ton
1 494,00 zł,
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym 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 – dwie
1 500,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 600,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie
1 800,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 650,00 zł,
c) powyŜej 36 ton:
– o liczbie osi – dwie
2 220,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
2 300,00 zł,
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
– o liczbie osi – dwie
1 650,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 800,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
– o liczbie osi – dwie
1 700,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 800,00 zł,
c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – dwie
1 936,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 800,00 zł,
d) powyŜej 36 ton, a mniejszej niŜ 40 ton:
– o liczbie osi – dwie
2 200,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
2 300,00 zł,
e) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton:
– o liczbie osi – dwie
2 200,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
2 505,00 zł,
7. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
– od 7 ton i poniŜej 12 ton
1 280,00 zł,
8. od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
– o liczbie osi – jedna
1 000,00 zł,
– o liczbie osi – dwie
1 050,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 100,00 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – jedna
1 150,00 zł,
– o liczbie osi – dwie
1 250,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 250,00 zł,
c) powyŜej 36 ton:
– o liczbie osi – jedna
1 300,00 zł,
– o liczbie osi – dwie
1 500,00 zł,
– o liczbie osi – trzy i więcej
1 400,00 zł,
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, z wyjątkiem zawiązanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
– o liczbie osi – jedna
1 350,00 zł,
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– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy i więcej
b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton do 36 ton włącznie:
– o liczbie osi – jedna
– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy i więcej
c) powyŜej 36 ton:
– o liczbie osi – jedna
– o liczbie osi – dwie
– o liczbie osi – trzy i więcej
-

Poz. 3984
1 390,00 zł,
1 400,00 zł,
1 450,00 zł,
1 490,00 zł,
1 490,00 zł,
1 500,00 zł,
1 800,00 zł,
1 600,00 zł,

10. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc

1 490,00 zł,
1 880,00 zł.

§2
Traci moc uchwała nr XXVII/190/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień, w tym podatku oraz uchwała nr XXVIII/194/04 Rady
Miejskiej w Wołowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/190/04 Rady Miejskiej w Wołowie z
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w
tym podatku.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wołów.
§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.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALINA JELEŃ

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3985
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmio-
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Poz. 3985

tu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego
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 z
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
1)
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust. 11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wołowie uchwala, co następuje:
§1

§3

Określa się następujące wzory formularzy:
1) Wzór DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
stanowiący załącznik nr 1.
2) Wzór IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2.
3) Wzór DR-1 Deklaracja na podatek rolny stanowiący
załącznik nr 3.
4) Wzór IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik nr 4.
5) Wzór DL-1 Deklaracja na podatek leśny stanowiący
załącznik nr 5.
6) Wzór IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik nr 6.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wołowie
nr XXVII/192/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i
przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego.

§2
Do dnia 30 czerwca 2006 r. podatnicy mogą składać deklaracje określone w § 1 pkt 1, 3 i 5 według wzoru określonego w uchwale, o której mowa w § 3, pod warunkiem,
Ŝe wykazywane przez nich kwoty naleŜnego podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wołów.
§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.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALINA JELEŃ

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. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
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 20.07.1999).
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.
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Poz. 3985
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Poz. 3986 i 3987

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/04 Rady Miejskiej w Wołowie
z 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Wołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) Rada Miejska w Wołowie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXIX/198/04 Rady Miejskiej w Wołowie z
30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Wołów wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 ust. 1 część wstępna po słowach „uruchomią
działalność w zakresie produkcji i usług” dodaje się
słowa „lub stworzą warunki do uruchomienia działalności w zakresie produkcji i usług”.
2) Paragraf 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wydzierŜawią lub wynajmą nieruchomości z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
produkcji i usług przez siebie lub innych przedsiębiorców”.
3) W § 3 ust. 2 po słowach „po uruchomieniu działalności” dodaje się słowa „lub stworzeniu warunków do
uruchomienia działalności oraz”.
4) W § 3 ust. 3 po słowach „jest poniesienie przez przedsiębiorcę” dodaje się słowa „lub przedsiębiorcę na
rzecz którego stworzono warunki do uruchomienia
działalności”.
§2

Traci moc uchwała nr XXXIX/263/05 Rady Miejskiej w
Wołowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/198/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Wołów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Wołów
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ALINA JELEŃ

3987
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 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 późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
Ustala się opłatę targową za kaŜdy dzień handlu, pobieraną na targowisku zlokalizowanym w Złotym Stoku przy
ul. Wiejskiej, według następujących stawek:
1. Od sprzedaŜy płodów rolnych przez
działkowiczów
– 3,00 z
2. Od sprzedaŜy płodów rolnych przez
rolników
– 6,00 zł
3. Od sprzedaŜy pozostałych artykułów – 12,00 zł
(przemysłowych rolnych)
§4

§2
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wysokość inkasa ustala się na 100%.
§3
1. Inkasentem opłaty targowej ustala się Klub sportowy
„Unia” w Złotym Stoku.
2. Szczegółowe zasady rozliczeń określa umowa zawarta
pomiędzy Burmistrzem a klubem „Unia”.
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Nadzór nad prawidłowością poboru opłat targowych na
targowisku sprawują upowaŜnieni przez Burmistrza Złotego Stoku pracownicy Urzędu Miejskiego, a w zakresie
prawidłowości rozliczeń finansowy z pobierającym opłatę
targową – Skarbnik Gminy.
§5

Poz. 3987 i 3988

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego
Stoku.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Traci moc uchwała nr XXIII/150/04 Rady Miejskiej
w Złotym Stoku z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej w 2005 r. (Dz. Urz.
Woj. Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2004 r. Nr 239, poz.
3721).

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY TICHANOWICZ

§6

3988
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
na obszarze Gminy Milicz w 2006 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 10 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M. P Nr 62,
poz. 859 z 2005 r.) uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów wyszczególnionych
w poniŜszych zestawieniach wraz z podmiotowymi zwolnieniami.
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniŜej 12,0 ton

Masa całkowita pojazdu
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie
PowyŜej 5,5 t do 9,0 t włącznie
PowyŜej 9,0 t do poniŜej 12 t

Samochody cięŜarowe
(stawka w zł)
500,00
750,00
950,00

Samochody cięŜarowe:
starsze niŜ 10 lat bez katalizatora
(stawka w zł)
600,00
1.000,00
1.200,00

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniŜej 12,0 ton

Masa całkowita pojazdu
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie
PowyŜej 5,5 t do 9 t włącznie
PowyŜej 9t a poniŜej 12 t

Ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub
przyczepą (stawka w zł)
820,00
1.020,00
1.220,00

Ciągniki siodłowe i balastowe
Starsze niŜ 10 lat bez katalizatora
(stawka w zł)
930,00
1.130,00
1.330,00

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 t
i poniŜej 12,0 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
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Dopuszczalna masa całkowita
od 7 do 10 t włącznie
Od powyŜej 10 t do poniŜej 12t

Przyczepy i naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym
(stawka w zł)
820,00
1.020,00

Poz. 3988
Przyczepy i naczepy łącznie
z pojazdem silnikowym
starsze niŜ 10 lat (stawka w zł)
930,00
1.130,00

4. Autobusy
Liczba miejsc do siedzenia
Do 29 miejsc
Od 30 i więcej miejsc

Autobusy (stawka w zł)
1.020,00
1.430,00

Autobusy starsze niŜ 10 lat
bez katalizatora (stawka w zł)
1.330,00
1.740,00

5. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12,0 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne (stawka w zł)
DWIE OSIE
1.000,00
1.150,00
1.250,00
1.350,00
TRZY OSIE
1.500,00
1.550,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.750,00
CZTERY I WIĘCEJ OSI
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.020,00
2.150,00

Od samochodów
cięŜarowych

1.200,00
1.350,00
1.450,00
1.500,00
1.600,00
1.650,00
1.700,00
1.750,00
1.850,00
1.850,00
1.900,00
1.980,00
2.050,00
2.453,00
2.453,00

6. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12,0 ton
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
(przyczepa) w tonach
ciągnik balastowy + naczepa
(przyczepa) w tonach
Nie mniej niŜ
mniej niŜ
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowaŜne (stawka w
zł)
DWIE OSIE
700.00
840,00
950,00
1.420,00
TRZY OSIE
1.700,00
2.200,00

Od ciągników siodłowych
i balastowych z innym
systemem zawieszenia osi
jezdnych
(stawka w zł)

1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.936,00
1.800,00
2.505,00

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
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Dopuszczalna masa całkowita
Zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy
w tonach
nie mniej niŜ
mniej niŜ
12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Przyczepy i naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne (stawka w zł)

Poz. 3988 i 3989
Przyczepy i naczepy z innym
systemem zawieszenia
(stawka w zł)

JEDNA OŚ
20,00
180,00
350,00
DWIE OSIE
250,00
620,00
850,00
1.150,00
TRZY OSIE
800,00
1.050,00

50,00
350,00
562,00
320,00
850,00
1.300,00
1.700,00
950,00
1.300,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
EDWARD RYBKA

3989
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów 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, Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 14 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr
110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz.
2782, Dz. U. 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), w
związku z obwieszczeniem 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 Miejska w Obornikach Śląskich uchwala,
co następuje:
§1

§2

Stawka podatku od posiadania psa na terenie gminy
Oborniki Śląskie wynosi: 39,00 zł (trzydzieści złotych
00/100) od jednego psa rocznie.

1. Obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.
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2. W przypadku wejścia w posiadanie psa w ciągu roku
podatkowego, podatek ten pobiera się w części stawki
rocznej obliczonej proporcjonalnie do liczby miesięcy
pozostałych do końca roku kalendarzowego.

Poz. 3989 i 3990
§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik
Śląskich.
§6

§3
1. Termin zapłaty podatku od posiadania psa za pełny
rok kalendarzowy upływa 15 czerwca danego roku podatkowego.
2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po terminie
określonym w ust. 1 termin zapłaty podatku upływa 31
grudnia danego roku podatkowego.
§4

Traci moc uchwała nr 0150/XXVI/183/04 z dnia
25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania
psów w 2005 r.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku w roku 2006.

Podatek od posiadania psa naleŜy wpłacać na rachunek
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich: Bank Spółdzielczy 13 95830009 0000 1007 2000 0016 z dopiskiem
„podatek od osiadania psa”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

3990
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od środków transportowych 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, Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 10 ust. 1 i art.
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.
1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i
Nr 281, poz. 2782, Dz. U. 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) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 656,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
– 960,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
– 1.060,00 zł,
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w
załączniku nr 1 do uchwały;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniŜej 12 ton – 1.260,00 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, według stawek określonych w załączniku
nr 2 do uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.060,00 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zespołu pojazdów równą lub wyŜszą niŜ 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
według stawek określonych w załączniku nr 3 do
uchwały;
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1.260,00 zł,
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b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.660,00 zł.
§2
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

Poz. 3990
§5

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

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik
Śląskich.
§4

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

Traci moc uchwała nr 0150/XXVI/181/04 z dnia
25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków
transportowych w 2005 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
24 listopada 2005 r. (poz. 3990)
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Stawka podatkowa
(w zł)
Dwie osie
1310
1410
1610
1610
Trzy osie
1560
1610
1660
1760
1810
1860
Cztery osie i więcej
1660
1710
1760
1810
1960

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka podatkowa
(w zł)
1360
1460
1610
1660
1610
1660
1710
1760
1810
1860
1760
1810
1860
2505
2505
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Poz. 3990
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
24 listopada 2005 r. (poz. 3990)

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Stawka podatkowa
(w zł)
Dwie osie
1410
1460
1510
1560
Trzy osie
1660
1783

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka podatkowa
(w zł)
1410
1460
1510
1936
1790
2505

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia
24 listopada 2005 r. (poz. 3990)
Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Stawka podatkowa
(w zł)
Jedna oś
710
760
810
Dwie osie
860
910
960
1210
Trzy osie
1210
1310

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
Stawka podatkowa
(w zł)
710
760
810
910
960
1352
1760
1360
1410
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Poz. 3991 i 3992

3991
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/258/04 z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie podatków i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§1

§3

W uchwale nr XXII/258/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 część I pkt 6 podpunkt 1 litera c, kwotę
„1.937,76 zł” zastępuje się kwotą „1.936,– zł”.
2. W § 2 część I pkt 6 podpunkt 2 litera b, kwotę
„2.548,66 zł” zastępuje się kwotą „2.505,– zł”.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Trzebnica.

CZESŁAW CZTERNASTEK

3992
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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 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
Ustala się na obszarze Gminy Prusice następujące roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym
spółek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0.68 zł od 1 m
powierzchni.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,22 zł od
2
1 m powierzchni.

2) od budynków lub ich części
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
1,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego –
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2

6,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej, z wyjątkiem
budynków wykorzystywanych do celów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. od 3–7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych.

Poz. 3992 i 3993
§4

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

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy
§3

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Traci moc uchwała nr XLV 251/04 Rady Miasta i Gminy
Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

MARIUSZ KIEPUL

3993
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY W PRUSICACH
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada
Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 590 zł,
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 980 zł,
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton – 1.180 zł,
d) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniŜej 12 ton – 1.380 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniŜej 12 ton – 1.200 zł,

b) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1.380 zł,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.740 zł.
§2
1. Stawki podatku dla środków transportowych, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, c, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt
4 lit. a i b obniŜa się o:
a) 5% z tytułu posiadania katalizatora,
b) 5%, jeŜeli dany środek transportu został wyprodukowany po roku 1999.
2. Kwotę ulg zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1
zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
§3
Zwalnia się od podatku od środków transportowych,
środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budŜetowych Gminy
i stanowiące ich własność.
§4
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Prusice .
§5

Poz. 3993

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

Uchwała ma zastosowanie do podatku naleŜnego od
1 stycznia 2006 r.
§6

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Traci moc uchwała nr XLV/252/04 Rady Miasta i Gminy
Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od
tego podatku.
§7

MARIUSZ KIEPUL

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Miasta i Gminy Prusice z dnia
23 listopada 2005 r. (poz. 3993)
Stawki podatku od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.490,00
1.580,00
1.670,00
1.750,00
Trzy osie
1.490,00
1.580,00
1.670,00
1.750,00
1.830,00
1.920,00
Cztery osie i więcej
1.580,00
1.670,00
1.750,00
2.020,00
2.200,00

inny system zawieszenia
osi jezdnych
Dwie osie
1.580,00
1.670,00
1.750,00
1.830,00
Trzy osie
1.580,00
1.670,00
1.750,00
1.830,00
1.920,00
2.240,00
Cztery osie i więcej
1.670,00
1.750,00
1.830,00
2.210,00
2.260,00

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25128 –

Poz. 3993
Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miasta i Gminy Prusice z dnia
23 listopada 2005 r. (poz. 3993)

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ
mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.230,00
1.310,00
1.400,00
1.620,00
Trzy osie
1.640,00
2.160,00

inny system zawieszenia
osi jezdnych
Dwie osie
1.310,00
1.400,00
1.480,00
1.740,00
Trzy osie
1.740,00
2.300,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Miasta i Gminy Prusice z dnia
23 listopada 2005 r. (poz. 3993)
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu:
Naczepa / przyczepa + pojazd
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równowaŜne
Jedna oś
1.090,00
1.160,00
1.180,00
Dwie osie
1.090,00
1.160,00
1.180,00
1.650,00
Trzy osie
1.180,00
1.500,00

inny system zawieszenia
osi jezdnych
Jedna oś
1.160,00
1.180,00
1.240,00
Dwie osie
1.160,00
1.180,00
1.340,00
1.740,00
Trzy osie
1.340,00
1.740,00
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3994
UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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 (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 143, poz. 1199, Nr
164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz.1484) Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 wynoszą:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków 0,57 zł,- od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł,- od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 0,07 zł,- od
2
1 m powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych 0,47 zł,- od 1 m powierzchni uŜytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej 14,53 zł,- od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym 8,27 zł,- od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71
2
zł,- od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 3,09 zł,- od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,

3. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki
słuŜące celom:
a) ochrony przeciwpoŜarowej,
b) działalności kulturalnej,
c) działalności sportowej i rekreacyjnej,
d) publicznych świadczeń zdrowotnych.
§3
Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej odbywać się będzie w drodze inkasa przez wyznaczonych odrębną uchwałą inkasentów.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§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.

3995
UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK
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z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, 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), w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, 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 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz.
1462, Nr 179, poz.1484) Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki 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 605 zł,b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 990 zł,c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.210 zł,2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) 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 1.430 zł,4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości określonej
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5) 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 990 zł,6) od przyczep i 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 po-

datnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc 1.210 zł,b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.870 zł,§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe słuŜące celom:
a) ochrony przeciwpoŜarowej;
b) dowozu dzieci do szkół;
c) działalności kulturalnej;
d) funkcjonowania gospodarki komunalnej z wyjątkiem
pojazdów, o których mowa w § 1, pkt 2, 4 i 6.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§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.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 3995)
Stawki podatku dla samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Poz. 3995

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.265,–
1.320,–
1.375,–
1.430,–
Trzy osie
1.485,–
1.540,–
1.595,–
1.650,–
1.705,–
1.760,–
Cztery osie i więcej
1.815,–
1.870,–
1.925,–
1.980,–
2.035,–

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.375,–
1.430,–
1.485,–
1.540,–
1.595,–
1.650,–
1.705,–
1.760,–
1.815,–
1.870,–
1.925,–
1.980,–
2.035,–
2.505,–
2.505,–

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 3995)
Stawki podatku dla 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 pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
2 osie
1.595,–
1.650,–
1.705,–
1.760,–
3 osie
1.815,–
2.035,–

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.650,–
1.705,–
1.760,–
1.936,–
1.980,–
2.505,–

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 3995)
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
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prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
1 oś
880,–
935,–
990,–
2 osie
1.045,–
1.100,–
1.155,–
1.264,–
3 osie
1.265,–
1.320,–

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
935,–
990,–
1.045,–
1.100,–
1.155,–
1.420,–
1.870,–
1.530,–
1.815,–

3996
UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminy płatności tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457) oraz art. 14 pkt 1, 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, 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 Gminy Paszowice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na obszarze gminy Paszowice w wysokości 30 zł,- (słownie: trzydzieści złotych).
§2

Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w
terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§3
Podatek od posiadania psów pobierany jest w wysokości
połowy stawki określonej w § 1, jeŜeli osoba fizyczna
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weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§4

Poz. 3996 i 3997

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5

SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

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

3997
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Rudna
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, Dz. U. 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 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz 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 i z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, 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 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 uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
2
1. Od 1m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł.
2
2. Od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,43
zł.
2
3. Od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł.
2
4. Od 1 m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłat§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości wykorzystywane na cele gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony
zdrowia, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) grunty, budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze
lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa

5.
6.
7.

8.

nej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego 5,10 zł.
2
Od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł.
Od budowli 2%.
2
Od 1m powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 0,15 zł.
Od 1 ha powierzchni gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł.
rolnego przekazanego w zamian za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

§3
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Traci moc uchwała nr XXV(167)2004 z dnia 16 listopada
2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudna.

Poz. 3997 i 3998

PRZEWODNICZĄCY RADY

§4

JERZY STANKIEWICZ

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

3998
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnienia z 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, i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 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, 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 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co
następuje:
§1

§3

Zwalnia się z podatku rolnego grunty sklasyfikowane w
ewidencji gruntów i budynków jako uŜytki rolne, które
wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego w
zamian za emeryturę lub rentę, pod warunkiem, Ŝe nie
będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

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

§2
Traci moc uchwała nr XXV(169)2004 z dnia 16 listopada
2004 r. w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta oraz zwolnienia z podatku rolnego.

JERZY STANKIEWICZ

3999
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
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Poz. 3999

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 14 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 i z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr
92, poz. 884, Nr 96, poz. 959 i 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, 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)
uchwala się, co następuje:
§1

§5

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 53,21 zł za kaŜdego psa.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów psy utrzymywane w celu pilnowania nieruchomości zabudowanych,
po jednym na kaŜdą nieruchomość.

§2
Istnienie obowiązku podatkowego na terenie sołectwa
ustala sołtys poprzez sporządzenie spisu posiadaczy
psów.
§3
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania w terminie do
dnia 31 marca kaŜdego roku albo w ciągu dwóch tygodni
od dnia wejścia w posiadanie psa, w wysokości pełnej
stawki określonej w § 1 albo połowy stawki, jeŜeli osoba
fizyczna weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku
podatkowego.

§6
Traci moc uchwała nr XXV(170)04 Rady Gminy Rudna z
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawki podatku od posiadania psów.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

§4
1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa. Inkasentami są sołtysi.
2. Za wykonywanie czynności związanych z inkasem
ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości
7,5% zainkasowanej kwoty, płatne w terminie ustalonym dla rozliczenia ww. podatku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIEWICZ

4000
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
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Poz. 4000

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 i 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, Nr 169, poz. 1419 i Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.
(M. P. Nr 62, poz. 859) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki 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
510,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 867,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
1 020,00 zł
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) 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:
1 122,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 326,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości określonej
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5) 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
1 020,00 zł
6) od przyczep i 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 wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
918,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
1 224,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 530,00 zł
§2
Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 1997 roku ustala się
w wysokości:
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
461,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 785,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
922,00 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:
1 016,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 212,00 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
920,00 zł
4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
828,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
1 110,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 387,00 zł
§3
Roczne stawki podatku od jednego pojazdu posiadającego sprawny katalizator spalin ustala się w wysokości:
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
461,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 785,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
922,00 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:
1 016,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 212,00 zł
3) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
828,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
1 110,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 387,00 zł
§4
Roczne stawki podatku od jednego pojazdu wyposaŜonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO
1, EURO 2 lub EURO 3 ustala się w wysokości:
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
461,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 785,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
922,00 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:
1 016,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 212,00 zł
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3) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
828,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
1 110,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 387,00 zł
§5
Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu,
wyprodukowanego po 1997 roku i wyposaŜonego
w sprawny katalizator spalin w wysokości:
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
412,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 704,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
824,00 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:
910,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 098,00 zł
3) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
738,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
996,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 244,00 zł
§6
Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu,
wyprodukowanego po 1997 roku i wyposaŜonego w silnik
spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO
2 lub EURO 3 w wysokości:
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
412,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 704,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
824,00 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o

Poz. 4000

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniŜej 12 ton
a) ciągniki siodłowe:
910,00 zł
b) ciągniki balastowe:
1 098,00 zł
3) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 10 do 15 miejsc
738,00 zł
b) od 16 do 29 miejsc
996,00 zł
c) 30 miejsc i więcej
1 224,00 zł
§7
Zwalnia się od podatku środki transportowe słuŜące realizacji zadań gminy z zakresu:
– gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
– gospodarki mieszkaniowej,
– dowozu uczniów do szkół,
– pomocy społecznej,
– dróg publicznych gminnych,
– działalności kulturalnej,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 2, 4 i 6.
§8
Traci moc uchwała nr XXV(171)2004 Rady Gminy Rudna
z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek
podatku od środków transportowych oraz uchwała nr
XXVII/189/04 Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2004
r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2004 Rady
Gminy Rudna z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§9
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
JERZY STANKIEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 4000)
STAWKI PODATKU DLA SAMOCHDÓW CIĘśAROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYśSZEJ
NIś 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12

13

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
849,00

Stawka podatku w złotych
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 018,00
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933,00
1 018,00
1 104,00
Trzy osie
933,00
1 018,00
1 104,00
1 188,00
1 273,00
1 358,00
Cztery osie i więcej
1 104,00
1 273,00
1 519,00
1 754,00
1 754,00

Poz. 4000
1 104,00
1 188,00
1 328,00
1 104,00
1 188,00
1 273,00
1 358,00
1 672,00
1 672,00
1 273,00
1 442,00
1 754,00
2 502,00
2 502,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 4000)
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 NIś 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
ciągnik siodł. + naczepa,
ciągnik balast.+ przyczepa (w t)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1 018,00
1 104,00
1 188,00
1 498,00
Trzy osie
1 358,00
1 828,00

Stawka podatku w złotych

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1 104,00
1 188,00
1 273,00
1 936,00
1 828,00
2 505,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. (poz. 4000)
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP,KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYśSZĄ NIś 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy (w t)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12

18

Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
764,00

Stawka podatku w złotych
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
849,00
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Poz. 4000 i 4001

806,00
849,00
Dwie osie
806,00
849,00
933,00
1 219,00
Trzy osie
1 104,00
1 358,00

891,00
933,00
891,00
933,00
1 370,00
1 803,00
1 188,00
1 442,00

4001
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie opłaty targowej
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, Dz. U. 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 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a
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 i z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959 i 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, 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) uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zaleŜności:
– od rodzaju sprzedawanych artykułów,
– sposobu prowadzenia handlu,
– powierzchni zajętej na działalność targową przy sprzedaŜy:
2
1. za zajęcie kaŜdego m powierzchni przy sprzedaŜy
ze stanowisk stałych:
§2

ław, stołów, wozów konnych, pojazdów samochodowych oraz przyczep:
1) artykułów rolno-spoŜywczych
8,20 zł
2) artykułów pozostałych
8,20 zł
2
2. za zajęcie kaŜdego m powierzchni ze stanowisk
innych niŜ określone w pkt 1.
a) artykułów rolno-spoŜywczych
3,05 zł
b) artykułów pozostałych
7,10 zł
przy czym stawka opłaty nie moŜe przekroczyć 612,81
złotych dziennie.
i Mieszkaniowej w Rudnej, w wysokości 20% pobranej
opłaty targowej.

Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

§6

§3

Traci moc uchwała nr XXV(172)04 Rady Gminy Rudna z
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Opłatę targową uiszcza się za pokwitowaniem osoby
upowaŜnionej przez podmiot określony w § 2.

§7

§4
Opłata targowa pobierana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – stanowi dochód
gminy i podlega wpłacie na rachunek dochodów budŜetu
gminy.
§5
Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, pobieranej
przez
Zakład
Gospodarki
Komunalnej

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
JERZY STANKIEWICZ

4002
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r.
Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 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 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy w Warcie
Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
§1

§3

ObniŜa się cenę skupu Ŝyta z kwoty 27,88 zł do kwoty
26,00 zł za 1 q jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warta Bolesławiecka.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§2
1. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa,
prowadzonego przez właściwych sołtysów.
2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa i zasady
wynagrodzenia
za
inkaso
określa
uchwała
nr XIV/80/99 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z
dnia 28 grudnia 1999 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ADAM MAKSYMCZYK

4003
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) 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, 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, Nr 123, poz. 1291 i 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 i Nr 175, poz. 1462), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-
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nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956)
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi – 3,61 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,20 zł od
2
1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,50 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej –18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,35 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.

2) ochrony przeciwpoŜarowej i bezpieczeństwa publicznego,
oraz cmentarze, wysypiska odpadów, oczyszczalnie
ścieków i przystanki, z wyjątkiem budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze (stodoły,
obory, chlewnie), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za emeryturę i
rentę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, prowadzonego przez właściwych sołtysów.
2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa i zasady
wynagrodzenia
za
inkaso
określa
uchwała
nr XIV/80/99 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z
dnia 28 grudnia 1999 r.
§4
Traci moc uchwała nr XIX/97/04 Rady Gminy w Warcie
Bolesławieckiej z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i
podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§2

PRZEWODNICZĄCY RADY

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle,
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność:
1) sportową,

ADAM MAKSYMCZYK

4004
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 10 ust. 1 i 2, 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 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, Nr 123, poz. 1291 i 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 i Nr 175, poz. 1462), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków
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transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) Rada Gminy w
Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony włącznie i poniŜej 12 ton, wg poniŜszej
tabeli:

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
PowyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
PowyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

Roczna stawka
podatku
w złotych
634,00
1.059,00
1.270,00

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu
i jego wpływu na środowisko naturalne
Pojazd wyposaŜony
Pojazd ze sprawnym
w silnik EURO 1, EURO 2 lub
katalizatorem spalin i wiekiem
EURO 3 i wiekiem
nieprzekraczającym 10 lat
nieprzekraczającym 10 lat
572,00
530,00
954,00
902,00
1.143,00
1.061,00

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, wg poniŜszej tabeli:

Rodzaj ciągnika, nacisk na siodło
w tonach

Ciągniki siodłowe
Nacisk na siodło do 5 ton
Nacisk na siodło 5 ton i powyŜej
Ciągniki balastowe

Roczna stawka
podatku
w złotych

1.277,00

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu
i jego wpływu na środowisko naturalne
Pojazd wyposaŜony
Pojazd ze sprawnym
w silnik EURO 1, EURO 2
katalizatorem spalin i wiekiem
lub EURO 3 i wiekiem
nieprzekraczającym 10 lat
nieprzekraczającym 10 lat
1.149,00
1.067,00

1.482,00
1.482,00

1.335,00
1.335,00

1.149,00
1.149,00

3) od przyczepy lub naczepy, która 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, wg poniŜszej tabeli:
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Od 7 ton i poniŜej 12 ton

Roczna stawka
podatku
w złotych
1.270,00

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu do
10 lat
1.143,00

4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia, wg poniŜszej tabeli:

Liczba miejsc do siedzenia

Od 10 do 15 miejsc
Od 16 do 29 miejsc
30 miejsc i więcej

Roczna stawka
podatku
w złotych
1.164,00
1.482,00
1.874,00

Roczna stawka podatku po uwzględnieniu wieku pojazdu
i jego wpływu na środowisko naturalne
Pojazd wyposaŜony w silnik
Pojazd ze sprawnym
EURO 1, EURO 2 lub
katalizatorem spalin i wiekiem
EURO 3 i wiekiem
nieprzekraczającym 10 lat
nieprzekraczającym 10 lat
1.058,00
975,00
1.335,00
1.267,00
1.686,00
1.638,00

§2
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od samochodów
cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, wg poniŜszej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
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Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

1.061,00
1.164,00
1.272,00
1.375,00

1.267,00
1.370,00
1.478,00
1.581,00

1.164,00
1.272,00
1.375,00
1.478,00
1.581,00
1.684,00
Cztery osie i więcej
1.375,00
1.581,00
1.684,00
1.890,00
2.117,00

1.370,00
1.478,00
1.581,00
1.684,00
1.787,00
1.890,00

Trzy osie

1.581,00
1.787,00
1.890,00
2.452,80
2.452,80

§3
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od przyczepy
i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wg poniŜszej
tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.272,00
1.375,00
1.478,00
1.531,00
Trzy osie
1.684,00
1.890,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.375,00
1.478,00
1.531,00
1.936,00
1.874,00
1936,00

§4
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, wg poniŜszej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
953,00
1.004,00
1.061,00
Dwie osie
1.004,00
1.061,00
1.164,00
1.581,00
Trzy osie

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.056,00
1.107,00
1.164,00
1.107,00
1.164,00
1.292,00
1.700,00
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1.375,00
1.684,00

1.478,00
1.874,00

§5
Podatek uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Warcie Bolesławieckiej.
§6
Zwalnia się od podatku środki transportowe słuŜące realizacji zadań gminy z zakresu:
1) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
2) dowozu uczniów do szkół.
§7
Traci moc uchwała nr XXI/98/04 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
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 opublikowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ADAM MAKSYMCZYK

4005
UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz
wynagrodzenia za inkaso
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), art. 6
ust. 12, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1683), art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431) Rada Gminy uchwala:
§1
Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od posiadanych psów, podatku leśne-

go oraz opłaty targowej naleŜnych od osób fizycznych w
drodze inkasa prowadzonego przez właściwych sołtysów.
§2
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1. Inkasenci rozliczają się z zebranych podatków i opłat
w ciągu 2 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym
zgodnie z planem wpłata podatku powinna nastąpić.
2. JeŜeli termin rozliczenia, o którym mowa w ust. 1,
przypada na dzień wolny od pracy, ostatnim dniem
rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.

§3

§6

1. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów podatków i
opłat, o których mowa w § 1, w wysokości 6% zebranych osobiście kwot.

§5
Traci moc uchwała nr XXI/71/04 z dnia 10 listopada 2004
r. i uchwała nr XXVI/106/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest w kasie
Urzędu Gminy w Niechlowie w ciągu 30 dni od dnia
rozliczenia się inkasenta z zebranych podatków i opłat.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§4

KAZIMIERA ROGALSKA

4006
UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Cieszków
uchwala, co następuje:
§1
Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków
transportowych w 2006 roku od jednego środka transportowego:
1. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej:
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1.250 zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 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 przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.050 zł
6. 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 niniejszej uchwały
7. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1.350 zł

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 555 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton
– 1.100 zł
2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.650 zł
§2
Zwalnia się od podatku środki transportowe będące własnością gminnych jednostek organizacyjnych.
§3
Traci moc uchwała nr XIX/96/04 z dnia 15.11.2004 r. w
sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cieszków.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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GRAśYNA KRAJEWSKA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. (poz. 4006)
Stawki podatku dla samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton (art. 8 pkt 2 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.100
1.150
1.200
1.250
Trzy osie
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
Cztery osie i więcej
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.600
1.650
1.700
1.800
1.900
2.460
2.460

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. (poz. 4006)
Stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton (art. 8 pkt 4 ustawy)
Liczba osi dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w
tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
700
800
950
1.500
Trzy osie
1.700

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1.300
1.400
1.500
1.936
1.800
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2.200

2.500

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Cieszków z dnia 22 listopada 2005 r. (poz. 4006)
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton (art. 8 pkt 6 ustawy)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
25
180
360
Dwie osie
270
620
880
1.200
Trzy osie
700
1.000

inne systemy zawieszania
osi jezdnych
55
360
600
350
870
1.300
1.700
1.000
1.400

4007
UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej administracyjnej, jej poboru,
terminu płatności oraz wysokości stawek tej opłaty od 1 stycznia 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 późn. zm.) oraz
art. 18 i 19 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 stawek kwotowych w
podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w Jemielnie
postanawia:
§1
1. Wprowadzić opłatę administracyjną za czynności
urzędowe wykonywane przez pracowników Urzędu
Gminy w Jemielnie w wysokości:
1) za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60 zł,

2) za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60 zł.
2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu
Gminy Jemielno przed dokonaniem czynności wymienionych w ust. 1
§2
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Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości 10 zł. Na
inkasentów wyznacza się sołtysów. Wynagrodzenie za
inkaso wynosi 20% pobranych i wpłaconych kwot.
§3

Poz. 4007 i 4008
§5

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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Jemielno dnia 17 listopada 2004 r. nr XXVI/168/04.

JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

4008
UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków
transportowych od 1 stycznia 2006 r. oraz niektórych zwolnień i obniŜek
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.) oraz
art. 10, 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.) Rada Gminy Jemielno postanawia:
§1
Określić roczne stawki podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2006 roku według niŜej podanych kwot:
1) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 t włącznie
b) powyŜej 5,5 ton do 9 t włącznie
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 t

600 zł
1000 zł
1200 zł

2) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton jak niŜej:
masa całkowita
nie mniej

12
13
14
15
12
17
19
21
23
25
12
25
27

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznane
za równowaŜne
pojazdy posiadające dwie osie
13
700 zł
14
750 zł
15
850 zł
1084 zł
pojazdy posiadające trzy osie
17
1086 zł
19
1200 zł
21
1250 zł
23
1350 zł
25
1450 zł
1550 zł
pojazdy posiadające cztery osie i więcej
25
1900 zł
27
2050 zł
29
2150 zł
w tonach
mniej niŜ

Inne systemy zawieszenia

700 zł
750 zł
850 zł
1252 zł
1086 zł
1200 zł
1250 zł
1350 zł
1577 zł
1577 zł
1900 zł
2050 zł
2150 zł
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2250 zł
2350 zł

2452,80 zł
2452,80 zł

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 ton do poniŜej 12 ton
1400 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów jak
niŜej:
Liczba osi i masa
naczepa, przyczepa
w tonach
nie mniej
12
18
25
31
12
40

całkowita zespołu
(ciągnik +

Osie jezdne z zawieszeniem
Inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub uznane za
osi jezdnych
równowaŜne

mniej niŜ
pojazdy posiadające dwie osie
18
1500 zł
25
1600 zł
31
1800 zł
1800 zł
pojazdy posiadające trzy osie i więcej
40
1830 zł
2210 zł

1500 zł
1600 zł
1800 zł
1936,29 zł
1830 zł
2505,15 zł

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton do poniŜej 12 ton z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 250 zł.
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku
rolnego jak niŜej:

Liczba osi i masa
naczepa przyczepa
w tonach
nie mniej
12
18
25
12
28
33
38
12
38

zespołu (ciągnik +

osie jezdne z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub uznane za
osi jezdnych
równowaŜne

mniej niŜ
pojazdy posiadające jedną oś
18
260 zł
25
278 zł
486 zł
pojazdy posiadające dwie osie
28
500 zł
33
736 zł
38
1118 zł
1472 zł
pojazdy posiadające trzy osie i więcej
38
1400 zł
1600 zł

260 zł
320 zł
562 zł
500 zł
850 zł
1292 zł
1700 zł
1400 zł
1600 zł

7) Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
1400 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
1700 zł
§2
Poza przypadkami wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnić od podatku od
środków transportowych:
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1) pojazdy związane z ochrona przeciwpoŜarową,
2) autobusy słuŜące do przewozu uczniów do szkół, o ile nie są wykorzystywane do działalności zarobkowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Jemielno z dnia 1 grudnia 2003 r. nr XV/83/03.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i
jej tekst podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ

4009
UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457), w związku z art. 5 ust. 1 i 3, 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 i 884, Nr 96, poz.
959, 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 i Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Złotoryja uchwala, co następuje:
§1
Roczna wysokość stawki podatku od nieruchomości wynosi:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
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ewidencji gruntów i budynków – od 1 m
powierzchni 0,65 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 3,61 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m
powierzchni 0,17zł
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – od 1 m powierzchni uŜytkowej
0,50 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – od 1 m powierzchni uŜytkowej 16,20
zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym od 1 m powierzchni uŜytkowej 8,58 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od
2
1 m powierzchni uŜytkowej 3,71 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m
powierzchni uŜytkowej, w tym:
–
–
–
–

Poz. 4009

3) od budowli 2% ich wartości.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle przeznaczone na cele działalności sportowej i rekreacyjnej;
2) grunty, budynki i budowle przeznaczone na cele
ochrony zdrowia;
3) grunty, budynki i budowle przeznaczone na cele
ochrony przeciwpoŜarowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr XX/182/04 Rady Gminy Złotoryja z
dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku.
§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. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i w sołectwach.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

garaŜy
4,50 zł
inwentarskich i komórek 3,00 zł
stodół i szop
0,50 zł
innych
5,00 zł

JÓZEF PAWLUS

4010
UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 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 z późn. zm.) Rada
Gminy Miękinia uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,33 zł od

2

1 m powierzchni, a oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „Ws” niebędących jezio2
rami – 0,01 zł od 1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 17,98 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 6,01 zł od
2
1 m 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 lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.
zm.).

Poz. 4010 i 4011

Traci moc uchwała nr XXVI/223/2004 Rady Gminy
w Miękini z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do stawek obowiązujących w
2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

§3

4011
UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i wprowadzenia zwolnień od 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
późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.
zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
525,10 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 875,16 zł
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
1.050,20 zł
2. od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ
12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton 1.225,23 zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, 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 w zaleŜności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt
5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 1.050,20 zł.
6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według
stawek określonych w załączniku nr 3 niniejszej
uchwały.
7. od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, w zaleŜności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszy niŜ 30 miejsc
1.225,23 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.549,04 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki
transportowe z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w
art. 8 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z późn. zm.) wykorzystywane wyłącznie do potrzeb
jednostek i zakładów budŜetowych Gminy Miękinia, znajdujące się we właściwych ewidencjach środków trwałych.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

Poz. 4011

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do stawek obowiązujących w
2006 r.

§4
Tracą moc uchwała nr XXVI/225/04 z dnia 23 listopada
2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od
tego podatku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ

§5

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. (poz. 4011)
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych
w § 1 ust. 2 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27

25
27
29

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
Trzy osie
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
Cztery osie i więcej
2.004,12
2.004,12
2.004,12

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
2.004,12
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2.004,12
2.004,12

2.202,37
2.202,37

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. (poz. 4011)
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych
w § 1 ust. 4 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31
powyŜej 36

18
25
31
36 włącznie

12
PowyŜej 36
40

36 włącznie
40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.549,04
1.549,04
1.549,04
1.549,04
2.004,12
Trzy osie
1.549,04
2.004,12
2.004,12

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.549,04
1.549,04
1.549,04
1.739,92
2.004,12
1.549,04
2.004,12
2.288,44

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. (poz. 4011)
Stawi podatkowe dla pojazdów określonych
w § 1 ust. 6 uchwały
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
PowyŜej 36

18
25
36 włącznie

12
28
33
PowyŜej 36
38

28
33
36 włącznie
38

12
PowyŜej 36
38

36 włącznie
38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
1.225,23
1.225,23
1.225,23
1.549,04
Dwie osie
1.225,23
1.225,23
1.225,23
1.549,04
1.549,04
Trzy osie i więcej
1.225,23
1.549,04
1.549,04

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.225,23
1.225,23
1.225,23
1.549,04
1.225,23
1.225,23
1.225,23
1.549,04
1.549,04
1.225,23
1.549.04
1.549,04
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4012
UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia 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
późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 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.

2. Traci moc uchwała nr XXIV/207/04 Rady Gminy
w Miękini z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku rolnym i
deklaracji na podatek rolny.
3. Traci moc uchwała nr XXIV/208/04 Rady Gminy
w Miękini z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku leśnym
i deklaracji na podatek leśny.

§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
1. Traci moc uchwała nr XXIV/206/04 Rady Gminy
w Miękini z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY RUJA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457), w związku z art. 5 ust. 1 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, Dz. U. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i 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, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 143, poz. 1199, 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 Ruja uchwala, co następuje:
§1

§2

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości
na obszarze Gminy Ruja:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
2
ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni
0,66 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,52 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m
powierzchni 0,20 zł
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych od 1 m powierzchni uŜytkowej 0,54
zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej od 1 m powierzchni uŜytkowej 15,00 zł
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym od 1 m powierzchni uŜytkowej 8,37 zł
d) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1
2
m powierzchni uŜytkowej 3,61 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 4,00 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości, o której mowa
w przepisach o podatku dochodowym.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle:
1) związane z działalnością kulturalną, sportową, rekreacyjną,
2) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej,
3) wykorzystywane na potrzeby gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej
w
zakresie
odprowadzania
i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody,
4) zajęte na przystanki,
5) związane z pochówkiem zmarłych,
za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.
§4
Traci moc uchwała nr XVIII/147/2004 Rady Gminy Ruja z
dnia 26.11.2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 255,
poz. 4413).
§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.
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Poz. 4014

w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457), w związku z 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, Dz. U. Nr 200, poz.
1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, i 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, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 143, poz. 1199, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenie 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 Ruja uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawkę od posiadania psów w wysokości 10,zł rocznie od jednego psa.

Zwalnia się od podatku posiadanie psów nierasowych po
dwa na gospodarstwo domowe.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruja.

§2
Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca kaŜdego roku lub w
terminie dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.
§3
Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości
połowy stawki określonej w § 1, jeśli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku.
§4

§7
Traci moc uchwała nr XVIII/148/2004 Rady Gminy Ruja z
dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawki
podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r.
Nr 255, poz. 4414).
§8
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.

Podatek od posiadania psów pobierany jest w drodze
inkasa przez inkasentów powołanych odrębną uchwałą
Rady Gminy Ruja.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 248

– 25172 –
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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 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 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, Dz. U. Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 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, 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) oraz
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M. P. Nr
62, poz. 859) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:
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 – 620,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
– 1.020,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.220,00 zł
2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
3. 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
– 820,00 zł
– nacisk na siodło ciągnika
5 ton i powyŜej
– 920,00 zł
b) ciągniki balastowe
– 920,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w wysokości określonej
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
5. 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
– 720,00 zł
6. od przyczep i 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 wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
7. od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
– 720,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.220,00 zł
§2

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych po 1999 roku stawki podatku zmniejsza
się i określa w wysokości:
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
– 558,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
– 918,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.098,00 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
– 738,00 zł
– nacisk na siodło ciągnika
5 ton i powyŜej
– 828,00 zł
b) ciągniki balastowe
– 828,00 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– 648,00 zł
4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
– 648,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ
30 miejsc
– 1.098,00 zł
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i
określa wysokość:
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
– 558,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie
– 918,00 zł
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – 1.098,00 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:
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a) ciągniki siodłowe:
– nacisk na siodło ciągnika
do 5 ton
– 738,00 zł
– nacisk na siodło ciągnika
5 ton i powyŜej
– 828,00 zł
b) ciągniki balastowe
– 828,00 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:
– 648,00 zł
4) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niŜ 30 miejsc
– 648,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ
30 miejsc
– 1.098,00 zł

Poz. 4015

1) o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przeznaczone do ochrony przeciwpoŜarowej,
2) autobusy do przewozu dzieci.
§4
Traci moc uchwała nr XVIII/144/2004 z dnia 26 listopada
2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
(Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 255, poz. 4410).
§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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

§3
Zwalnia się od podatku od
środki transportowe:

środków transportowych –
ALICJA JAŚKIEWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Ruja z dnia 24 listopada
2005 r. (poz. 4015)
Stawki podatku dla samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton (art. 8 pkt 2)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ
Mniej niŜ

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

Inne systemy
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12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Poz. 4015

pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
Trzy osie
1.300,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
Cztery osie i więcej
1.300,00
1.500,00
1.600,00
1.800,00
1.900,00

zawieszenia
osi jezdnych
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
1.300,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
1.570,00
1.570,00
1.300,00
1.500,00
1.650,00
2.450,00
2.450,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Ruja z dnia 24 listopada
2005 r. (poz. 4015)
Stawki podatku dla 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 (art. 8 pkt 4)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
Trzy osie
1.600,00
1.720,00

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.900,00
1.720,00
2.500,00

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Ruja z dnia 24 listopada
2005 r. (poz. 4015)
Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton (art. 8 pkt 6)
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
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Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
700,99
800,00
900,00
Dwie osie
750,00
850,00
950,00
1.140,00
Trzy osie
950,00
1.000,00

Poz. 4015 i 4016
Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
700,00
800,00
900,00
750,00
850,00
1.290,00
1.690,00
950,00
1.280,00

4016
UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
pkt 3 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2006 r. Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2006.
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 150,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 200,00 zł
c) powyŜej 9 ton
250,00 zł
2.
1) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o liczbie osi dwie i o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 13 ton
100,00 zł
3) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o liczbie osi cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 25 ton
591,04 zł
b) od 25 ton i poniŜej 27 ton
599,34 zł
c) od 27 ton i poniŜej 29 ton
935,28 zł
d) od 29 ton i poniŜej 31 ton
1.484,84 zł
e) od 31 ton
1.484,84 zł
3.

b) od 13 ton i poniŜej 14 ton
127,55 zł
c) od 14 ton i poniŜej 15 ton
352,56 zł
d) od 15 ton
496,68 zł
2) od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaŜne o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 17 ton
127,55 zł
b) od 17 ton i poniŜej 19 ton
221,90 zł
c) od 19 ton i poniŜej 21 ton
455,20 zł
d) od 21 ton i poniŜej 23 ton
591,04 zł
e) od 23 ton i poniŜej 25 ton
910,40 zł
f) od 25 ton
910,40 zł
1) od samochodów cięŜarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 13 ton
127,55 zł
b) od 13 ton i poniŜej 14 ton
352,56 zł
c) od 14 ton i poniŜej 15 ton
496,68 zł
d) od 15 ton
1.124,01 zł
2) od samochodów cięŜarowych z innych systemem
zawieszania osi jezdnych o liczbie osi trzy
i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 17 ton
221,90 zł
b) od 17 ton i poniŜej 19 ton
455,20 zł
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c) od 19 ton i poniŜej 21 ton
591,04 zł
d) od 21 ton i poniŜej 23 ton
910,40 zł
e) od 23 ton i poniŜej 25 ton
1.415,37 zł
f) od 25 ton
1.415,37 zł
3) od samochodów cięŜarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi cztery
i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 12 ton i poniŜej 25 ton
599,34 zł
b) od 25 ton i poniŜej 27 ton
935,28 zł
c) od 27 ton i poniŜej 29 ton 1.484,84 zł
d) od 29 ton i poniŜej 31 ton
2.202,37 zł
e) od 31 ton
2.202,37 zł

6.
1) 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 w wysokości
400,00 zł
2) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 18 ton
100,00 zł
b) od 18 ton i poniŜej 25 ton
159,69 zł
c) od 25 ton
287,23 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
3) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 28 ton
188,73 zł
b) od 28 ton i poniŜej 33 ton
550,60 zł
c) od 33 ton i poniŜej 38 ton
763,17 zł
d) od 38 ton
1.031,72 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
4) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 38 ton
607,63 zł
b) od 38 ton
846,11 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatników podatku
rolnego.
5) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi jedna i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 18 ton
22,82 zł
b) od 18 ton i poniŜej 25 ton
287,23 zł
c) od 25 ton
503,94 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
6) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi dwie i dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 28 ton
277,90 zł
b) od 28 ton i poniŜej 33 ton
763,17 zł

4.
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony
200,00 zł
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton
250,00 zł
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton
300,00 zł
5.
1) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o zawieszeniu pneumatycznym lub zawieszeniu uznanym za równowaŜne o dwóch osiach i
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 18 ton
150,00 zł
b) od 18 ton i poniŜej 25 ton
238,50 zł
c) od 25 ton i poniŜej 31 ton
502,90 zł
d) od 31 ton
1.268,14 zł
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o trzech osiach i
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 40 ton
1.118,82 zł
b) od 40 ton
1.547,06 zł
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o innym systemie zawieszenia osi jezdnych,
o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 18 ton
34,22 zł
b) od 18 ton i poniŜej 25 ton
431,36 zł
c) od 25 ton i poniŜej 31 ton
825,38 zł
d) od 31 ton
1.739,92 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o innym systemie zawieszenia osi jezdnych,
o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 40 ton
1.547,06 zł
b) od 40 ton
2.288,44 zł
c) od 33 ton i poniŜej 38 ton
1.159,26 zł
d) od 38 ton
1.526,32 zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatników podatku
rolnego.
7) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi 3 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton i poniŜej 38 ton
846,11 zł
b) od 38 ton
1.149,93 zł

Poz. 4016

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
7.
od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
500,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
600,00 zł
§2
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Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 7 posiadających
katalizatory stawki podatku zmniejsza się, i określa w
wysokości
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 100,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie
150,00 zł
c) od 9 ton a poniŜej 12 ton
200,00 zł
2. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej niŜ 30 miejsc
400,00 zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc
500,00 zł

Poz. 4016 i 4017
§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2006 r. oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stoszowice.

§3

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Traci moc uchwała nr VIII/49/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych w
roku 2005.

ANDRZEJ SZWAJA

4017
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
1
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 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 wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Lp.
1.
2.
3.

samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (w
tonach)
od 3,5 do 5,5 włącznie
powyŜej 5,5 do 9 włącznie
powyŜej 9 a poniŜej 12

stawka
(w złotych)
612,00
1 020,00
1 232,00

2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Lp.

4.
5.

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18

18

stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
inne systemy zawieszenia
pneumatycznym lub zawieszeniem uznaosi jezdnych
nym za równowaŜne
DWIE OSIE
1 680,00
1 680,00
1 980,00
1 980,00
TRZY OSIE
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6.
7.

12
18

18

8.
9.

12
29

29

Poz. 4017

1 680,00
1 980,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
1 980,00
2 340,00

1 680,00
1 980,00
1 980,00
2 340,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton:

Lp.
10.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów
(w tonach)
od 3,5 a poniŜej 12

stawka podatku
(w złotych)
1 380,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

11.
12.
13.

12
31
37

31
37

14.
15.
16.

12
37
40

37
40

stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
DWIE OSIE
1 680,00
1 800,00
2 000,00
TRZY OSIE
1 724,00
2 258,00
2 340,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 680,00
1 800,00
2 000,00
1 724,00
2 258,00
2 340,00

5) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

L.p.
17.

przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z
pojazdem silnikowym
(w tonach)
od 7 a poniŜej 12

stawka podatku
(w złotych)
1 020,00

6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

L.p.

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niŜ

18.

12

19.
20.

12
18

mniej niŜ

18
37

stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne
JEDNA OŚ
1 140,00
DWIE OSIE
1 176,00
1 380,00

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
1 140,00
1 176,00
1 380,00
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1 770,00

1 770,00

1 176,00
1 380,00
1 770,00

1 176,00
1 380,00
1 770,00

TRZY OSIE
22.
23.
24.

12
18
37

18
37

7) od autobusu:
L.p.
25.
26.
27.

autobusy
(ilość miejsc do siedzenia)

stawka podatku
(w złotych)
840,00
1 428,00
1 722,00

mniej niŜ 15
od 15 – poniŜej 30
równa lub wyŜsza niŜ 30

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
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.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY WOŹNIAK

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. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 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 20.07.1999).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.).

4018
UCHWAŁA RADY GMINY śÓRAWINA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy śórawina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z
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póŜn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006
roku (M. P. z 26 października 2005 r. Nr 62, poz. 859) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14
listopada 2005 r.) Rada Gminy śórawina uchwala, co następuje:
§1
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy śórawina wynosi:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 400,- zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 700,- zł
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton
– 800,- zł
2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą odpowiednio:
Liczba osi samochodów
dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niŜ
DWIE OSIE
12
13
14
15
TRZY OSIE
12
17
19
21
23
25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) samochodów
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

13
14
15

300
440
690
850

440
690
850
1550

17
19
21
23
25

440
550
810
950
1300
1850

550
810
950
1300
1850
1950

25
27
29
31

950
960
1350
1950
1950

960
1350
1950
2505,15
2505,15

Mniej niŜ

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniŜej 9 ton
– 800,- zł
b) od 9 ton do poniŜej 12 ton
– 900,- zł
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik siodłow + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niŜ
DWIE OSIE
12

Stawka podatku (w złotych)

Mniej niŜ

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

18

300

340
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25
31

370
860
1720

780
1220
1936,29

40

1550
2020

1900
2505,15

5. Od przyczepy lub naczepy, która 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 – 800,- zł
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niŜ
JEDNA OŚ
12
18
25
DWIE OSIE
12
28
33
38
TRZY OSIE
12
38

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

18
25

300
480
620

350
820
860

28
33
38

510
910
1150
1450

610
1150
1500
1936,29

38

980
1250

1250
1936,29

Mniej niŜ

7. Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc
– 1.100,- zł
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.200,- zł
§2
Traci moc uchwała Rady Gminy nr VII/27/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie gminy śórawina.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
jednak nie wcześniej niŜ od 1 stycznia 2006 roku.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MAREK STANISŁAW OSIŃSKI
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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 30 listopada 2006 r.

OWR-420-58/2005/134/VI-A/GM
DECY Z JA
Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz.
552 i Nr 163, poz. 1362) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 656 i nr 78, poz. 682),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 września 2005 r. znak DE/5901/2005
uzupełnionego pismami z dnia 4, 17 i 26 października oraz z dnia
7 i 10 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa
FORTUM DZT S.A.
z siedzibą w Wałbrzychu
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON 890527560,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji,
2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym
roku stosowania taryfy w stosunku do roku poprzedniego roku stosowania taryfy:
a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 1,0%,
b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 1,0%,
3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia
31 grudnia 2008 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z
art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje z dnia 25 września 1998 r. na:
– wytwarzanie ciepła nr WCC/81/134/U/3/98/AD, ze zmianami:
z dnia 7 września 1999 r. nr WCC/81A/134/W/3/99,
z dnia 10 marca 2000 r. nr WCC/81B/134/W/3/2000/RW,
z dnia 10 listopada 2000 r. nr WCC/81C/134/W/3/2000/RW,
z dnia 11 października 2001 r. nr WCC/81D/134/W/3/2001/RW,
z dnia 16 stycznia 2002 r. nr WCC/81E/134/W/3/2002/RW,
z dnia 9 lipca 2002 r. nr WCC/81F/134/W/4/OWR/2002/JJ,
z dnia 17 stycznia 2003 r. nr WCC/81G/134/W/OWR/2003/HC,
z dnia 26 lutego 2003 r. nr WCC/81H/134/W/OWR/2003/HC,
z dnia 16 września 2003 r. nr WCC/81I/134/W/OWR/2003/TT,
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z dnia 12 stycznia 2004 r. nr WCC/81J/134/W/OWR/2003/JJ,
z dnia 15 czerwca 2004 r. nr WCC/81K/134/W/OWR/2004/AŁ,
z dnia 7 stycznia 2005 r. nr WCC/81L/134/W/OWR/2005/HC,
z dnia 11 sierpnia 2005 r. nr WCC/81/Ł/134/W/OWR/2005/HC,
z dnia 22 sierpnia 2005 r. nr WCC/81M/134/W/OWR/2005/HC,
i z dnia 25 listopada 2005 r. nr WCC/81N/134/W/OWR/2005/AŁ,
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/87/134/U/3/98/AD, ze zmianami:
z dnia 7 września 1999 r. nr PCC/87A/134/W/3/99,
z dnia 10 marca 2000 r. nr PCC/87B/134/W/3/2000/RW,
z dnia 10 listopada 2000 r. nr PCC/87C/134/W/3/2000/RW,
z dnia 25 czerwca 2001 r. nr PCC/87D/134/W/3/2001/RW,
z dnia 11 października 2001 r. nr PCC/87E/134/W/3/2001/RW,
z dnia 17 stycznia 2003 r. nr PCC/87F/134/W/OWR/2003/HC,
z dnia 16 września 2003 r. nr PCC/87G/134/W/OWR/2003/TT,
z dnia 7 stycznia 2005 r. nr PCC/87H/134/OWR/2005/HC,
– obrót ciepłem z dnia 17 stycznia 2003 r. nr OCC/310/134/W/OWR/2003/HC ze zmianą z dnia 16 września 2003
r. nr OCC/310A/134/W/OWR/2003/TT,
w dniu 16 września 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich
obowiązywania.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego, zbadanego
zgodnie z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których
mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, poniewaŜ
zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Prezes URE ustalił wysokość uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy –
Prawo energetyczne.
Prezes URE nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego i nie ustalił dla
Przedsiębiorstwa współczynników korekcyjnych Xw na poszczególne rodzaje działalności.
Prezes URE zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne w związku z § 26 rozporządzenia taryfowego ustalił współczynniki korekcyjne Xr na poszczególne rodzaje działalności, określające projektowaną poprawę
efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo danego
rodzaju działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy.
Dostosowanie cen i stawek opłat moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy od daty ich wprowadzenia jako obowiązujących i nie częściej niŜ co 12 miesięcy.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła określono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3
46
47
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479 pkt 1 i art. 479 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
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2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
49
wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479
Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie naleŜy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DY REKT O R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Wincenty Rękas
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TARYFA DLA CIEPŁA
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 listopada 2005 r. nr OWR-4210-58/2005/134/VI-A/GM
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać:
1)

w punktach sprzedaŜy:
–

2)

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.

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951
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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