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4020 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 2 grudnia 2005 r. 

w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 8O, poz. 872 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się 

używania: 

1. materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewi-

dzianych do wytwarzania efektów świetlnych, 

dźwiękowych, cieplnych, gazu dymu lub kombinacji 

tych efektów, 

2. wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów 

pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania 

efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych; 

w miejscach publicznych i w innych miejscach, jeżeli 

może to spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpie-

czeństwa dla życia i zdrowia łudzi, mienia oraz środo-

wiska. 

§ 2 

Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 podlegają 

karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach 

określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. 

§ 3 

Przepis § 1 nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych 

w pkt 1 2 przedmiotów następuje na zasadach i wa-

runkach wynikających z wymogów ustawy z dnia  

22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez maso-

wych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108,  

poz. 909). 

§ 4 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

środkach masowego przekazu i obowiązuje do dnia 29 

stycznia 2006 r. 

§ 5 

Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI
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4021 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na terenie miasta i gminy  Lądek Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

Nr 142, poz.1591 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84  

z 2002 r. z późn. zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w po-

datkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 

2005 r.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 

 
Lp.   Stawki na 2006 r. 

1.  od 1 m2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,56zł  

2. A 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

D 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej  oraz  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej 

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w hotelach, pen-

sjonatach, ośrodkach wczasowo-szkoleniowych i kwaterach prywatnych. 

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

16,10 zł  

 

 

 

15,68 zł 

 

 

 

 

8,58 zł 

 

 

3,71 zł 

 

3.  

 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

budynki pozostałe 

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków letniskowych 

 

od 1 m2 pow. użytkowej od 1 m2 garaży, z wyjątkiem powierzchni związanej z działal-

nością gospodarczą  

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków gospodarczych  

 

od 1 m2 pow. budynków pozostałych  

 

od 1 m2 pow. budynków nowo wybudowanych niespełniających warunków prawa 

budowlanego o budynku mieszkalnym 

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 

 

6,17 zł 

 

6,01 zł 

 

 

4,55 zł 

 

6,17 zł 

 

1,59 zł 

 

 

6,17 zł 

4.  od wartości budowli  2% 

5.  

 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D      

Od gruntów:  

 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni  

 

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od ha 

powierzchni 

 

pozostałych od 1 m2 powierzchni  

 

od 1 m2 powierzchni zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 

 

0,67 zł 

 

3,61 zł 

 

 

0,24 zł 

 

0,33 zł 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXVIII/316//04 Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4022 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów  

płatności i sposobu jego poboru 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  

Nr 9, poz.84 z 2002 r. ze zm.) oraz obwieszczenia 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 z dn. 14 listopada 

2005 r.) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Podatek od posiadania psa wynosi  

 

Lp.  Stawka w 2006 r. 

1. Stawka roczna od  

każdego psa 

41,00 zł 

§ 2 

Podatek od posiadania psa jest płatny bez wezwania 

do 31 marca roku podatkowego w Urzędzie Miasta  

i Gminy Lądek Zdrój a w przypadku powstania obo-

wiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni 

od dnia powstania obowiązku podatkowego (od dnia 

wejścia w posiadanie psa). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Lądka 

Zdroju. 

§ 4 

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr 

XXVIII/325/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 

18 listopada 2004 r. w sprawie  stawek podatku od 

posiadania psów, terminów płatności i sposobów jej 

poboru. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25200  – Poz. 4023 

4023 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  

obowiązujących  na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 w związku z 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. 10 ust.1 i art. 20 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów  

z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 14 listopada 

2005 r. Nr 68, poz. 956) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  

13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transporto-

wych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski z 26 października 2005 r. 

Nr 62, poz. 859) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych. 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od 

dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia rów-

noważnego przez pojazd wynoszą: 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita (w kilo-

gramach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

Od Do 

Rok produkcji pojazdu 

do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub  

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez 

katalizatora 

spalin lub 

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 500 4 500 622 591 591 562 562 534 

4 501 5 500 655 622 622 591 591 562 

5 501 7 500 844 801 801 762 762 723 

7 501 9 500 928 882 882 837 837 794 

9 501 10 500 1 021 971 971 920 920 875 

10 501 11 999 1 122 1 065 1 065 1 011 1 011 962 

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku z złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1 076 1 133 

13 14 1 133 1 193 

14 15 1 193 1 256 

15  1 256 1 322 

Trzy osie 

12 17 1 574 1 589 

17 19 1 589 1 606 
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cd. tabeli 

1 2 3 4 

19 21 1 606 1 622 

21 23 1 622 1 638 

23 25 1 638 1 655 

25  1 638 1 655 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 694 1 711 

25 27 1 711 1 728 

27 29 1 728 1 746 

29 31 1 746 2 505 

31  1 746 2 505 

 

 

3a) od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na 

siodło, roku produkcji, oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd 

wynoszą: 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu  

pojazdów  

(w kilogramach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Od Do 

Rok produkcji pojazdu silnikowego 

Do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie 

Pojazd bez 

katalizatora 

spalin lub 

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub  

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Nacisk na siodło do 130 kN włącznie 

3 500 9 000 1 310 1 244 1 244 1 182 1 182 1 123 

9 001 11 999 1 379 1 310 1 310 1 244 1 244 1 182 

Nacisk na siodło powyżej 130 kN  

3 500 9 000 1 451 1 379 1 379 1 310 1 310 1 244 

9 001 11 999 1 528 1 451 1 451 1 379 1 379 1 310 

 

 

3b) od ciągnika balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-

tej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku 

produkcji, oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu  

pojazdów  

(w kilogramach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Od Do 

Rok produkcji pojazdu silnikowego 

Do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie 

Pojazd bez 

katalizatora 

spalin lub 

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub  

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 500 9 000 1 452 1 379 1 379 1 310 1 310 1 245 

9 001 11 999 1 528 1 452 1 452 1 379 1 379 1 310 

 

 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach) 
Stawka podatku z złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawiesze-

nia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1 838 1 856 

18 25 1 856 1 875 

25 31 1 875 1 894 

31  1 894 1 936 

Trzy osie i więcej 

12 40 1 913 1 933 

40  2 379 2 505 

 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji wynoszą: 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w kilogramach) 
Stawka podatku (w złotych) 

od do 
rok produkcji pojazdu silnikowego 

do 1994 włącznie od 1995 

1 2 3 4 

7 000 9 000 383 345 

9 001 11 999 511 460 

 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-

nia wynoszą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów  (w tonach) 
Stawka podatku z złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 853 862 

18 25 862 871 

25  871 879 

Dwie osie 

12 28 879 888 

28 33 888 897 

33 38 897 1 363 

38  1 213 1 795 

Trzy osie i więcej 

12 38 714 995 

38  1 339 1 352 

 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, roku produkcji oraz posiadania katalizatora spalin 

lub innego urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: 

 

Liczba miejsc do 

siedzenia łącznie z 

kierowcą 

Stawka podatku (w złotych) 

Rok produkcji pojazdu silnikowego 

do 1993 włącznie od 1994 do 2001 włącznie od 2002 włącznie 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez  

katalizatora 

spalin lub  

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Pojazd bez 

katalizatora 

spalin lub 

urządzenia 

uznanego za 

równoważne 

Pojazd  

z katalizatorem 

spalin lub 

urządzeniem 

uznanym za 

równoważne 

Do 15 włącznie 520 496 496 472 472 450 

Powyżej 15 do 29 

włącznie 
934 890 890 848 848 807 

Od 30 1 932 1 835 1 835 1 744 1 744 1 656 
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§ 2 

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XXVIII/326/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopa-

da 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta 

i gminy Lądek Zdrój oraz uchwała nr XXIX/340/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. doty-

cząca zmiany uchwały nr XXVIII/326/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopada 2004 r. w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku  

z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co na-

stępuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek od 

nieruchomości, który stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVIII/318/04 Rady Miejskiej  

w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo-

ści. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lądka 

Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

 

 

PRZEWODNICZACVY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK 
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4025 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku  

z 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 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 

poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek 

leśny, który stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVIII/319/04 Rady Miejskiej w 

Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji na podatek rolny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lądka 

Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

LESZEK PAZDYK 
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4026 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku  

z 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 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  

z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się następujący wzór informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik do 

uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVIII/317/04 Rady Miejskiej  

w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wzoru informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lądka 

Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK
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4027 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LĄDKA ZDROJU  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek rolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 w związku  

z 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 ze zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 

poz. 431 ze zm.) Rada Miejska Lądka Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się następujący wzór deklaracji na podatek 

rolny, który stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVIII/321/04 Rady Miejskiej  

w Lądku Zdroju z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji na podatek rolny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lądka 

Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

LESZEK PAZDYK
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4028 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości,  

podatku rolnym oraz podatku leśnym 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy  

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 

z późn. zm.) oraz art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/12/02 Rady Miej-

skiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku 

rolnym i podatku leśnym „Deklaracja w sprawie po-

datku rolnego” otrzymuje nowe brzmienie określone 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 4 do uchwały nr III/12/02 Rady Miej-

skiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku 

rolnym i podatku leśnym „Deklaracja w sprawie po-

datku leśnego” otrzymuje nowe brzmienie określone 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/107/03 Rady 

Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2003 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku 

od nieruchomości, „Deklaracja w sprawie podatku 

od nieruchomości” otrzymuje nowe brzmienie okre-

ślone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-

szowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY 
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WIESŁAW MĄKA 
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4029 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 21 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 (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), 

art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94,  

poz. 431 z 1993 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 r. ze zm.) Rada 

Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nie-

ruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-

ści stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowią-

cy załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowią-

cy załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią 

Śląskiego. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz 

określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie 

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

RYSZARD SULIŃSKI
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25239  – Poz. 4029 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25243  – Poz. 4029 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25244  – Poz. 4029 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25245  – Poz. 4029 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25246  – Poz. 4029 

 
 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25247  – Poz. 4030 

4030 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-

kach i opłatach  lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), ob-

wieszczenie Ministra Finansów z 27 października 2005 r. w sprawie wyso-

kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) 
 

 

§ 1 

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości w wy-

sokości: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków  0,68 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne re-

tencyjne lub  elektrowni wodnych  3,61 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 0,33 zł od 1 m2 powierzchni; 

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie  działalności  gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych  3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego: 

 6,17 zł  od 1 m2 powierzchni  użytkowej – od 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

oraz spółek niemających osobowości praw-

nej, 

 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej zaję-

tej na garaże wolno stojące i domki letnisko-

we  od osób fizycznych, 

 3,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  od 

wszystkich pozostałych budynków  lub ich 

części  od osób fizycznych; 

3. od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, budynki lub 

ich części mieszkalne, w których w 2006 r. zainstalo-

wano ogrzewanie ekologiczne. Zwolnienie przysługuje 

począwszy od 2006 r. i obowiązuje do końca 2007 r. 

Podatnik jest zobowiązany: 

 złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia, w pierw-

szym roku jego obowiązywania, 

 udokumentować fakt zainstalowania ogrzewania 

ekologicznego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/190/2004 Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w 

sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

---------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  

1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  

z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej – wydanie specjalne. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25248  – Poz. 4031 

4031 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych przez podatników  

podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 podat-

kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),  

art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy  

z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431  

z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanica Zdrój 

następujące wzory deklaracji składanych przez podat-

ników: 

1) na podatek od nieruchomości zgodnie z załączni-

kiem nr 1, 

2) na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 2, 

3) na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 2 

Przyjmuje się do stosowania w Gminie Polanicy Zdrój 

następujące wzory informacji składanych przez podat-

ników: 

1) na podatek od nieruchomości zgodnie z załączni-

kiem nr 4, 

2) na podatek rolny zgodnie z załącznikiem nr 5, 

3) na podatek leśny zgodnie z załącznikiem nr 6.  

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXV/199/2004 Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.  

w sprawie określenia wzorów formularzy składanych 

przez podatników podatków rolnego, leśnego i od nie-

ruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

------------------------- 
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 

r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  

z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania. 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej – wydanie specjalne. 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25252  – Poz. 4031 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25253  – Poz. 4031 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25254  – Poz. 4031 
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4032 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku 

rolnego 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, 

poz.1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r.  Nr 94, poz. 431 ze zm.), Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r.  

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2005 r. ( Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 867) Rada Miejska w Polanicy 

Zdroju uchwala: 
 

 

§ 1 

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę oblicze-

nia podatku rolnego na kwotę 27,88 zł (słownie: dwa-

dzieścia siedem złotych 88/100). 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia 

podatku rolnego w 2006 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/192/2004 Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku  

w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podsta-

wy obliczenia podatku rolnego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4033 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna jako podstawy obliczenia 

podatku leśnego 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), Komunikat Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej 

ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (Monitor Polski  

z 2005 r. Nr 62, poz. 868) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co 

następuje: 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25264  – Poz. 4033 i 4034 

§ 1 

Ustala się cenę sprzedaży 1 m3 drewna jako podstawę 

obliczenia podatku leśnego na kwotę 131,35 zł (słow-

nie: sto trzydzieści jeden złotych 35/100). 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia 

podatku leśnego w 2006 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/191/2004 Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w 

sprawie określenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna jako 

podstawy obliczenia podatku leśnego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW PUCHNIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4034 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia 

poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i obwieszczenia 

Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 

w podatkach i opłatach lokalnych z dnia 27 października 2005 r. (Monitor 

Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, 

co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posia-

dania psa na kwotę 40,00 zł (słownie: czterdzieści 

złotych). 

§ 2 

1.Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba 

weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku po-

datkowego. 

2. Podatek jest płatny z góry (bez wezwania) do końca 

marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od 

wejścia w posiadanie psa. 

§ 3 

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w 

drodze inkasa na następujących warunkach: 

1. Na inkasentów podatku od posiadania psów zobo-

wiązanych do jego poboru wyznacza się osoby fi-

zyczne  pracowników referatu  finansowego Urzę-

du Miejskiego w Polanicy Zdroju, administracji bu-

dynków, Straży Miejskiej. 

2. Poboru podatku od posiadania psów dokonuje się 

na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze  

K-103 wydawane i ewidencjonowane przez Kasę 

Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju lub bezpo-

średnio w kasie. 

3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozli-

czać się z budżetem miasta co najmniej raz w mie-

siącu.  

4. Za pobór podatku od posiadania psów przyznaje się 

inkasentom prowizję w wys. 10% od zainkasowa-

nej kwoty z wyłączeniem pracowników Straży 

Miejskiej i pracowników referatu finansowego Urzę-

du Miejskiego. 

5. Prowizja będzie wypłacana po zakończeniu każdego 

kwartału w kasie Urzędu. 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  

Polanica Zdrój. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXV/194/2004  Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w spra-

wie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, 

zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i ich wynagrodzenia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

--------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  

1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  

z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej pobo-

ru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. 

Nr 9, poz.84 z późn. zm.) i obwieszczenia ministra finansów w sprawie wy-

sokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

z dnia 27 października 2005 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) 

Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty tar-

gowej z tytułu sprzedaży towarów na targowisku 

miejskim w Polanicy Zdroju: 

a) za zajęcie stanowiska handlowego  (zadaszonego 

stołu)  8,50 zł 

b) za zajęcie  metra kwadratowego powierzchni  

targowej  3,20 zł 

c) przy sprzedaży z samochodu płodów rolnych 

(przez rolników i ogrodników) w wyznaczonym 

na ten cel  miejscu  12,70 zł 

d)  przy sprzedaży runa leśnego (jagody, maliny, 

grzyby itp.) oraz warzyw i owoców z kosza, 

wiadra itp.  3,20 zł  

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej z tytułu 

sprzedaży towarów poza targowiskiem miejskim za 

1 metr kwadratowy zajmowanej powierzchni: 

 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia w wysokości 

8,00 zł, 

 w pozostałych miesiącach w wysokości 5,30 zł. 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na 

następujących warunkach: 

1. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do 

jej poboru wyznacza się  Panią Teresę Niedźwiedź 

oraz pracowników Straży Miejskiej. 

2. Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki 

ścisłego zarachowania wydawane i ewidencjono-

wane przez Kasę Urzędu Miejskiego. 

3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozli-

czać się co najmniej dwa razy w miesiącu w Refe-

racie Finansowym Urzędu Miejskiego. 

4. Za pobór opłaty targowej inkasentom przyznaje się 

prowizję w wysokości 30% od zainkasowanej kwo-

ty z wyłączeniem pracowników Straży Miejskiej. 

5. Prowizja będzie wypłacana 10 każdego miesiąca w 

kasie Urzędu Miejskiego. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25266  – Poz. 4035 i 4036 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/193/2004 Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r. w spra-

wie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, za-

rządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i ich wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

----------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  

1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  

z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 

ze zm.), art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), Obwieszczenie 

Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości gór-

nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor 

Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956), Obwieszczenie Ministra Finansów  

z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, 

poz. 859) Rada Miejska w Polanicy Zdroju  uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 

transportowych: 

 I. Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 

pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton: 

1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  496,00 zł 

2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   

827,00 zł 

3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  993,00 zł  

 II. Samochody ciężarowe, o których mowa w art. 8 

pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-

szej niż 12 ton  załącznik nr 1 

III. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o któ-

rych mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całko-

witej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 

ton: 

1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  741,00 zł 

2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  927,00 zł 

3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.158,00 zł 

IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o któ-

rych mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całko-

witej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 

ton  załącznik nr 2 

V. Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8  

pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej  

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

datku rolnego  993,00 zł 
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VI. Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8  

pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-

puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-

ka podatku rolnego  załącznik nr 3 

VII. Autobusy, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc 

do siedzenia:  

1. mniejszej niż 30  1.158,00 zł 

2. równej lub wyższej niż 30  1.464,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

w Polanicy Zdroju. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/101/2003 Rady Miejskiej w 

Polanicy Zdroju  z dnia 10 grudnia 2003 roku w spra-

wie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW  PUCHNIAK

 

-------------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  

1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  

z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-

skiej – wydanie specjalne. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 

2005 r. (poz. 4036) 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt II uchwały 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (z złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie: 

12 13 1.019,00 1.140,00 

13 14 1.132,00 1.267,00 

14 15 1.258,00 1.408,00 

15  1.398,00 1.564,00 

Trzy osie: 

12 17 923,00 1.021,00 

17 19 1.026,00 1.134,00 

19 21 1.140,00 1.260,00 

21 23 1.267,00 1.400,00 

23 25 1.408,00 1.577,00 

25  1.564,00 1.729,00 

Cztery osie i więcej: 

12 25 1.134,00 1.731,00 

25 27 1.260,00 1.923,00 

27 29 1.400,00 2.137,00 

29 31 1.654,00 2.453,00 

31  1.729,00 2.453,00 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 

2005 r. (poz. 4036) 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt IV uchwały 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie: 

12 18 1.067,00 1.359,00 

18 25 1.186,00 1.510,00 

25 31 1.318,00 1.678,00 

31  1.464,00 1.936,00 

Trzy osie: 

12 40 1.830,00 1.830,00 

40  1.895,00 2.505,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 

w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 

2005 r. (poz. 4036) 

 

 

Stawki podatku od pojazdów określonych w § 1 pkt VI uchwały 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi  

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś: 

12 18 871,00 905,00 

18 25 968,00 1.005,00 

25  1.076,00 1.117,00 

Dwie osie: 

12 28 1.008,00 1.239,00 

28 33 1.120,00 1.377,00 

33 38 1.244,00 1.447,00 

38  1.382,00 1.700,00 

Trzy osie: 

12 38 1.169,00 1.244,00 

38  1.299,00 1.382,00 
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4037 

UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego,  

podatku leśnego, 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 (tekst jednolity Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 usta-

wy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednoli-

ty: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 

ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska  

w Radkowie uchwala: 
 

 

§ 1 

Określa się obowiązujący wzór informacji do wymiaru  

i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśne- 

go, tj.: 

1. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego” – stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się obowiązujące wzory deklaracji do wymiaru 

i poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, 

tj.: 

1. „Deklaracja na podatek leśny” – stanowiąca załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2. „Deklaracja na podatek rolny” – stanowiąca załącz-

nik nr 3 do niniejszej uchwały, 

3. „Deklaracja na podatek od nieruchomości” – sta-

nowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXX/251/04 Rady Miejskiej  

w Radkowie z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie 

wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rol-

nego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy w Radkowie. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcze-

śniej niż 1 stycznia 2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZYGMUNT SZKRETKA 
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4038 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów 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 późn. zm.), 

art. 6, art. 6a ust. 11, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), Komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. 

(M.P. Nr 62, poz. 867) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 

2005 r. do celów ustalenia podatku rolnego obo-

wiązującego od 1 stycznia 2006 roku określa się  w 

kwocie 27,88 zł za 1 q. 

2. Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi 

podatkowemu informację o gruntach sporządzoną 

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały. 

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 

spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednost-

ki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych są zobowiązane składać organowi 

podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce 

położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na 

dany rok podatkowy sporządzone na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem banków  

i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w 

kasie Urzędu Miejskiego i za pośrednictwem inkasen-

tów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-

gomia. 

§ 4 

Traci moc uchwała Nr 95/04 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 
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4039 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie 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 późn. zm.), 

art. 5, art. 6 ust. 12 i ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 

wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego  

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 

1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 

pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojaz-

dy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.) – dane dotyczące  

ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie 

dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 

wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Obwieszcze-

nia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie  

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-

nych (M.P. Nr 68, poz. 956), Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co na-

stępuje: 
 

 

§ 1 

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomo-

ści obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 roku w 

następującej wysokości:  

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 

od 1 m2 powierzchni użytkowej  0,50 zł. 

2. Od budynków lub ich części związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-

ści zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej 

 17,50 zł. 

3. Od budynków składowych, to jest komórek 

niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego oraz pomieszczeń gospodarczych po 

byłych gospodarstwach rolnych z wyjątkiem 

zajętych na działalność gospodarczą inną niż 

rolnicza lub leśna a będących w posiadaniu 

emerytów lub rencistów z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego – od 1 m2 powierzchni 

użytkowej  3,30 zł.  

4. Od budynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-

nym – od 1 m2 powierzchni użytkowej  8,00 

zł. 

5. Od budynków lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 

m² powierzchni użytkowej  3,65 zł. 

6. Od pozostałych budynków, w tym zajętych 

na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-

ności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej  5,90 zł. 

7. Od budowli – ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych  2%. 

8. Od gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-

tów i budynków – od 1 m² powierzchni  

0,65 zł. 

9. Od  gruntów pozostałych, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożyt-

ku publicznego – od 1 m2 powierzchni   

0,20 zł. 

10. Od gruntów pod jeziorami zajętych na  zbior-

niki wodne   retencyjne lub elektrowni wod-

nych – od 1 ha powierzchni  3,41 zł. 

2. Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi 

podatkowemu informacje o nieruchomościach  

i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

niemające osobowości prawnej, jednostki organiza-

cyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,  

a także jednostki organizacyjne Państwowego  

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobo-

wiązane składać organowi podatkowemu właści-

wemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu 

opodatkowania deklaracje na podatek od nierucho-

mości na dany rok podatkowy sporządzone na for-

mularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

4. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach 

i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek 

od nieruchomości, o których mowa w ust. 2 i 3, 

dotyczy również podatników korzystających ze 

zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nierucho-

mości budynki gospodarcze służące wyłącznie działal-
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ności rolniczej w gospodarstwach rolnych, położone na 

gruntach innych niż użytki rolne. 

§ 3 

1. Podatek od nieruchomości z terenu miasta i wsi 

płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów 

pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w kasie 

Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 

wchodzący w skład zobowiązania pieniężnego, 

płatny jest za pośrednictwem inkasentów, w kasie 

Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem banków i 

urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 96/04 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek 

podatku od nieruchomości. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-

gomia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego 

 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. 4 ust. 1, art. 6 ust. 6, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Komuni-

katu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października  

2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według śred-

niej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2005 r. (M.P. Nr 62, poz. 868), Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co 

następuje: 
 

 

§ 1 

1. Do celów ustalenia podatku leśnego obowiązujące-

go od 1 stycznia 2006 roku przyjmuje się średnią 

cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnic-

twa za pierwsze trzy kwartały 2005 r., która wy-

nosi 131,35 zł za 1m³. 

2. Osoby fizyczne są zobowiązane składać organowi 

podatkowemu informacje  o lasach sporządzane na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 

spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jed-

nostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa są zobowiązane składać organowi 

podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce 

położenia lasów deklaracje na podatek leśny na da-

ny rok podatkowy sporządzone na formularzu sta-

nowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Obowiązek składania informacji o lasach oraz dekla-

racji na podatek leśny, o których mowa w ust. 2  

i ust. 3, dotyczy również podatników korzystają-

cych ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o po-

datku leśnym. 

§ 2 

Podatek leśny płatny jest za pośrednictwem banków  

i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w 

Kasie Urzędu Miejskiego i za pośrednictwem inkasen-

tów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-

gomia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 98/04 Rady Miejskiej w Strze-

gomiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie średniej 

ceny drewna dla celów podatku leśnego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG  

z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla nie-

których typów transportu kombinowanego towarów między państwami 

członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.), 2) dyrektywy 

1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użyt-

kowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 

WE L 187 z 20 lipca 1999 r.) – dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 

Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie dotyczą ogłoszenia tych 

aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (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 stawek kwoto-

wych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956), Obwiesz-

czenia 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 Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się stawki roczne podatku od środków trans-

portowych obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku od 

jednego środka transportowego w następującej wyso-

kości: 

1. AUTOBUSY – W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC 

DO SIEDZENIA 

 Do 15 miejsc włącznie  540,00 zł 

 Od 16 do 29 miejsc włącznie  760,00 zł 

 Równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.290,00 zł 

2. SAMOCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ 

MASIE CAŁKOWITEJ POJAZDU 

 od 3,5 do 5,5 tony włącznie  630,00 zł 

 powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie  900,00 zł 

 powyżej 7 ton do 9 ton włącznie  1.080,00 zł 

 powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1.190,00 zł 

3. SAMOCHODY CIĘŻAROWE O DOPUSZCZALNEJ 

MASIE CAŁKOWITEJ ORAZ LICZBIE OSI: 

A. dwie osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 15 ton  

1.250,00 zł 

 nie mniej niż 15 ton  1.330,00 zł 

B. trzy osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 19 ton  

1.800,00 zł 

 nie mniej niż 19 ton – mniej niż 25 ton  

1.890,00 zł 

 nie mniej niż 25 ton  2.150,00 zł 

C. cztery osie i więcej 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 25 ton  

1.900,00 zł 

 nie mniej niż 25 ton – mniej niż 29 ton  

2.250,00 zł 

 nie mniej niż 29 ton, w tym: 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub za-

wieszeniem uznanym za równoważne  

2.350,00 zł 

 z innym systemem zawieszenia osi jezd-

nych  2.450,00 zł 

4. CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE PRZYSTO-

SOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ 

LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE 

CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 

 od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  720,00 zł 

 powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie   

1.050,00 zł 

 powyżej 7 ton do 9 ton włącznie  1.200,00 zł 

 powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1.450,00 zł 

5.CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE PRZYSTO-

SOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ 

LUB PRZYCZEPĄ O LICZBIE OSI ORAZ  

DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU 

POJAZDÓW 

A. dwie osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton  

1.150,00 zł 

 nie mniej niż 18 ton – mniej niż 31 ton  

1.750,00 zł 

 nie mniej niż 31 ton – do 36 ton włącznie,  

w tym: 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub za-

wieszeniem uznanym za równoważne  

1.850,00 zł 

 z innym systemem zawieszenia osi jezd-

nych  1.890,00 zł 

 więcej niż 36 ton, w tym: 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

 1.930,00 zł 

 z innym systemem zawieszenia osi 

jezdnych  2.050,00 zł 

B. trzy osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 31 ton  

1.850,00 zł 
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 nie mniej niż 31 ton – do 36 ton włącznie  

1.900,00 zł 

 więcej niż 36 ton – mniej niż 40 ton  

2.050,00 zł 

 nie mniej niż 40 ton, w tym: 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub za-

wieszeniem uznanym za równoważne  

2.350,00 zł 

 z innym systemem zawieszenia osi jezd-

nych  2.450,00 zł 

6. PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE Z PO-

JAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZ-

CZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ Z WYJĄTKIEM 

ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA 

PODATKU ROLNEGO 

 od 7 ton do 10 ton włącznie  550,00 zł 

 powyżej 10 ton do poniżej 12 ton  1.250,00 zł 

7. PRZYCZEPY I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE  

Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DO-

PUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ Z WYJĄTKIEM 

ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ 

ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA 

PODATKU ROLNEGO 

A. jedna oś 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton  

900,00 zł 

 nie mniej niż 18 ton – mniej niż 25 ton  

1.000,00 zł 

 nie mniej niż 25 ton  1.100,00 zł 

B. dwie osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton  

950,00 zł 

 nie mniej niż 18 ton – mniej niż 28 ton  

1.300,00 zł 

 nie mniej niż 28 ton – do 36 ton włącznie  

1.500,00 zł 

 powyżej 36 ton  1.800,00 zł 

C. trzy osie 

 nie mniej niż 12 ton – mniej niż 18 ton  

1.100,00 zł 

 nie mniej niż 18 ton – mniej niż 28 ton  

1.300,00 zł 

 nie mniej niż 28 ton – do 36 ton włącznie  

1.500,00 zł 

 powyżej 36 ton  1.590,00 zł 

§ 2 

Podatek od środków transportowych płatny jest za 

pośrednictwem banków, urzędów pocztowych na 

koszt zobowiązanego lub w kasie Urzędu Miejskiego  

w Strzegomiu. 

§ 3 

Traci moc uchwala nr 99/04 z dnia 16 listopada  

2004 r. Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie sta-

wek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strze-

gomia. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

STANISŁAW SITARZ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie 

gminy Jaworzyna Śl. na rok 2006 

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

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  

poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 

dnia 27 października  2005 r. (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Jawo-

rzynie Śl. uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości  

w następującej wysokości: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł od 

1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 

zł od 1 m² powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25302  – Poz. 4042 i 4043 

a) mieszkalnych 0,54 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej 17,98 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym 8,37 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych 3,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego 6,01 

zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych stanowiących własność wszystkich 

emerytów i rencistów prowadzących samodziel-

nie gospodarstwo domowe, niezwiązanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej  

3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jaworzyna Śl. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXX/95/04 Rady Miejskiej w 

Jaworzynie Śl. z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 

2005. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KAZIMIERZ CHĘCIK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków trans-

portowych na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2006 

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

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami), oraz obwieszczeń Ministra Finansów z dnia 

13 października 2005 r. (M. P. z 2005 r. Nr 62, poz. 859) i z dnia 27 paź-

dziernika 2005 r. (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Jawo-

rzynie Śl. uchwala: 
 

 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych 

na rok podatkowy 2006 w wysokości określonej  

w załączniku uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jaworzyna Śl.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXX/96/04 Rady Miejskiej  

w Jaworzynie Śl. z dnia 16 listopada 2004 r. w spra-

wie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych na terenie gminy i miasta 

Jaworzyna Śl. na rok 2005 ze zmianą nr XXXIV/ 

/101/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KAZIMIERZ CHĘCIK 
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Załącznik do uchwały Rady Miej-

skiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 

23 listopada 2005 r. (poz. 4043) 

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WYNOSI ROCZNIE 

 

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie         630,– zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie    1.051,– zł 

c) powyżej 9 t          1.261,– zł 

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

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy  

zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 0,– 2.406,– 

13 14 2.406,– 2.406,– 

14 15 2.406,– 2.406,– 

15  2.406,– 2.406,– 

Trzy osie 

12 17 2.406,– 2.406,– 

17 19 2.406,– 2.406,– 

19 21 2.406,– 2.406,– 

21 23 2.406,– 2.406,– 

23 25 2.406,– 2.406,– 

25  2.406,– 2.406,– 

Cztery osie i więcej 

12 25 2.406,– 2.406,– 

25 27 2.406,– 2.406,– 

27 29 2.406,– 2.406,– 

29 31 2.406,– 2.452,80 

31  2.406,– 2.452,80 

 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t – 1.471,– zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

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

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku  (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy  

zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 0,– 1.936,– 

18 25 1.859,– 1.936,– 

25 31 1.859,– 1.936,– 

31  1.859,– 1.936,– 

Trzy osie 

12 40 1.859,– 1.859,– 

40  2.406,– 2.505,– 
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5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

datku rolnego – 1.261,– zł. 

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

ną lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-

datnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd  

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy  

zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 0,– 1,471,– 

18 25 1.471,– 1.471,– 

25  1.471,– 1.471,– 

Dwie osie 

12 28 1.471,– 1.471,– 

28 33 1.471,– 1.471,– 

33 38 1.471,– 1.471,– 

38  1.859,– 1.859,– 

Trzy osie 

12 38 1.471,– 1.471,– 

38  1.859,– 1.859,– 

 

 

7. Od autobusu: 

a) do 15 miejsc         1.051,– zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc   1.471,– zł, 

c) powyżej 30 miejsc       1.583,– zł. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania 

psów na terenie gminy Jaworzyna Śl. na rok 2006 

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

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst – Dz. U. z 2002 r. 

Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami), oraz obwieszczenia Ministra Finansów  

z dnia 27 października 2005 r.(M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miej-

ska w Jaworzynie Śl. uchwala: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od każdego psa 10,– 

zł na rok podatkowy 2006. 

§ 2 

Podatek jest płatny jednorazowo bez wezwania w ter-

minie do 15 lipca 2006 r. lub w ciągu miesiąca od 

daty wejścia w posiadanie psa. 

§ 3 

Zarządza się pobór podatku w formie inkasa. 

1. Na terenie miasta Jaworzyna Śl. wyznacza się inka-

senta – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej, ul. Świdnicka 9.  

2. Usługa w zakresie poboru podatku, o której mowa 

w pkt 1, jest wykonywana nieodpłatnie. 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jaworzyna Śl.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXX/97/04. Rady Miejskiej w 

Jaworzynie Śl. z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od po-

siadania psów na terenie gminy i miasta Jaworzyna Śl. 

na rok 2005. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KAZIMIERZ CHĘCIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek 

rolny, leśny i od nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 1993 r. Nr 9, poz. 431 z później-

szymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Jaworzy-

nie Śl. uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku rolnego o symbolu IR – 1, który stanowi załącz-

nik nr 1 do niniejszej uchwały, i wzór formularza dekla-

racji na podatek rolny o symbolu DR – 1, który stano-

wi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór formularza dane o nieruchomościach 

rolnych o symbolu ZR – 1 – załącznika do informacji w 

sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na 

podatek rolny. Dane o nieruchomościach rolnych sta-

nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku leśnego o symbolu IL – 1, który stanowi załącz-

nik nr 4 do niniejszej uchwały, i wzór formularza dekla-

racji na podatek leśny o symbolu DL – 1, który stano-

wi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór formularza dane o nieruchomościach 

leśnych o symbolu ZL – 1 – załącznika do informacji w 

sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek 

leśny. Dane o nieruchomościach leśnych stanowi za-

łącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku od nieruchomości o symbolu IN – 1, który sta-

nowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, i wzór de-

klaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN – 

1, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 6 

Określa się wzór formularza dane o nieruchomościach 

o symbolu ZN – 1 – załącznika do informacji w spra-

wie podatku od nieruchomości lub deklaracji na poda-

tek od nieruchomości. Dane o nieruchomościach sta-

nowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jaworzyna Śląska. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr II/10/02 Rady Miejskiej w Jawo-

rzynie Śląskiej z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na 

podatek rolny, leśny i od nieruchomości, ze zmianą  

nr XV/52/03 z dnia 28 listopada 2003 r. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KAZIMIERZ CHĘCIK
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25313  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25314  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25315  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25316  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25317  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25318  – Poz. 4045 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25319  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25320  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25321  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25322  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25323  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25324  – Poz. 4045 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25325  – Poz. 4045 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Ślą-

skiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dot. opłat targowych na targowisku przy  

ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 

lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (jednolity tekst Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmiana-

mi) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na inkasenta wyznacza się Panią Zofię Barnak do 

pobierania opłat targowych od osób prowadzą-

cych handel”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jaworzyna Śląska. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 

2005 r.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KAZIMIERZ CHĘCIK

 

 

 

 

 

4047 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 listopada 2005 r.  

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 r. 

 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. zmian.), art. 14 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. 

zmian.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 paździer-

nika 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 

podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska  

w Głuszycy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 

każdego psa przez osoby fizyczne w wysokości 

26,00 zł. 

2. Podatek jest płatny z góry bez wezwania do  

31 marca roku podatkowego. Jeżeli obowiązek po-

datkowy powstał w ciągu roku, podatek ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, począwszy od 

następnego miesiąca po miesiącu, w którym obo-

wiązek ten zaistniał. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JAN CHMURA
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4048 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2006 r. 

 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. zmian.), art. 19 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. 

zmian.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 paździer-

nika 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 

podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska  

w Głuszycy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-

cyjnych niemających osobowości prawnej, dokonują-

cych sprzedaży na targowisku w wysokości: 

– przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przy-

czepy – 50,00 zł, 

– przy sprzedaży z samochodu towarowo-osobowego 

– 23,00 zł, 

– w przypadku zajęcia całego stołu targowego lub 

sprzedaży z namiotu – 14,00 zł, 

– w przypadku zajęcia połowy stołu targowego – 

7,00 zł, 

– w pozostałych przypadkach – 7,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JAN CHMURA

 

 

 

 

 

4049 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 

6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

874), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 październi-

ka 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w po-

datkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Głu-

szycy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 

2006 r. w wysokości: 

1) od 1 m2 powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł, 

b) pozostałych – 0,30 zł, 

w tym: 

– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego – 0,28 zł, 

c) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami zaję-

tych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wod-

nych – 3,61 zł, 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł, 
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 17,50 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 7,80 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,60 zł, 

e) garaży i domków letniskowych – 6,10 zł, 

f) pozostałych – 5,90 zł. 

w tym: 

– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego – 5,70 zł. 

3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JAN CHMURA

 

 

 

 

 

 

4050 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. 

 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. zmian.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. 

zmian.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 paździer-

nika 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obo-

wiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczeniem Mini-

stra 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 Głuszycy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. w wysokości: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       635,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.060,00 zł, 

c) powyżej 9 ton           1.280,00 zł. 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1352 1455 

13 14 1404 1496 

14 15 1424 1527 

15  1444 1558 
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                                                                                                                                         cd. tabeli 

1 2 3 4 

Trzy osie 

15 17 1465 1589 

17 19 1486 1620 

19 21 1506 1651 

21 23 1527 1682 

23 25 1548 1713 

25  1568 1744 

Cztery osie więcej 

12 25 1764 1878 

25 27 1785 2022 

27 29 1816 2180 

29 31 1868 2453 

31  1920 2453 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  do poniżej 12 ton – 1.485,00 zł. 

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

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

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +  

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(tony) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1038 1661 

18 25 1143 1764 

25 31 1249 1816 

31  1458 1934 

Trzy osie 

12 40 1558 1936 

40  1778 2505 

Cztery osie i więcej 

12 40 1558 1936 

40  1778 2505 

 

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

i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

datku rolnego – 1.274,00 zł. 

6. Od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: pojazd silnikowy + 

naczepa, (przyczepa) 

(w tonach) 

Stawka podatku ( w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznany  

za równoważne 

inne systemy  

zawieszenia 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 1143 1352 

18 25 1166 1372 

25  1186 1404 
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1 2 3 4 

Dwie osie 

12 28 1207 1455 

28 33 1228 1476 

33 38 1248 1486 

38  1270 1700 

Trzy osie i więcej 

12 38 1290 1500 

38  1310 1713 

 

 

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc      1.485,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.870,00 zł. 

 

Termin płatności I raty podatku ustala się do dnia 15 lutego 2006 r. a II raty do dnia 15 września 2006 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JAN CHMURA 

 

 

 

 

 

4051 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek 

rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zmian.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. 

zmian.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmian.) oraz art. 6 ust. 13 usta-

wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian) Rada Miejska w Głuszycy 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie 

podatku rolnego, stanowiący zał. nr 1 do uchwały. 

2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek 

rolny, stanowiący  zał. nr 2 do uchwały.  

3. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie 

podatku leśnego, stanowiący zał. nr 3 do uchwały. 

4. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek 

leśny, stanowiący zał. nr 4 do uchwały. 

5. Ustala się wzór formularza informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, stanowiący zał. nr 5 do 

uchwały. 

6. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od 

nieruchomości, stanowiący zał. nr 6 do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIV/133/2004 Rady Miejskiej  

z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzo-
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rów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny 

i podatek leśny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Głuszyca. 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JAN CHMURA
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4052 

UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

na podatek leśny 

 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. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, 

co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśne-

go, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, stano-

wiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIV/124/04 Rady Miasta Je-

dlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 roku, w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji o lasach  

i deklaracji na podatek leśny. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jedlina Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY MIASTA 

 

ROMUALD WYSOCKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji  

na podatek rolny 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zmian.) oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku 

rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedli-

na Zdrój uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolne-

go, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stano-

wiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIV/125/04 Rady Miasta Je-

dlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i 

deklaracji na podatek rolny. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Jedlina Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

ROMUALD WYSOCKI 
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4054 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfiku-

jących przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. 

zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 

późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Wzory formularzy, w których będą zawarte dane doty-

czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbęd-

ne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego oraz podatku leśnego, według nastę-

pujących załączników: 

1) załącznik nr 1 – deklaracja na podatek od nieru-

chomości – symbol DN – 1, 

2) załącznik nr 2 – deklaracja na podatek rolny – sym-

bol DR – 1, 

3) załącznik nr 3 – deklaracja na podatek leśny – sym-

bol DL – 1, 

4) załącznik nr 4 – informacja w sprawie podatku od 

nieruchomości – symbol IN – 1, 

5) załącznik nr 5 – informacja w sprawie podatku rol-

nego – symbol IR – 1, 

6) załącznik nr 6 – informacja w sprawie podatku le-

śnego – symbol IL – 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta 

Boguszowa-Gorc. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIII/117/04 Rady Miejskiej w 

Boguszowie-Gorcach z dnia 16 listopada 2004 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących 

informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania 

w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JÓZEF B. WALISZEWSKI

 

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

1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kom-

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.), 

2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-

tą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie spe-

cjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nierucho-

mości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej i inkasentów opłaty targowej  

                                              na 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 5 

ust. 1, 2, 3, 4, art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 

w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Mar-

cinowice uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki  podatku od nierucho-

mości obowiązujące na terenie Gminy Marcinowice: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł 

od 1 m2 powierzchni,   

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,16 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego – 

0,21 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

b związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,31 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicz-

nego przez organizacje pożytku publicznego – 

4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej – 2% ich wartości  

o której mowa w przepisach o podatku dochodo-

wym ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatko-

wego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji 

w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyza-

cyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamorty-

zowanych – ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w 

którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjne-

go. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku nieruchomości stanowiące 

własność  gminy:  

1) lokale i grunty pod tymi lokalami wydzierżawione na 

potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Policji, 

2) budynki i grunty na, których prowadzona jest dzia-

łalność Ochotniczych Straży Pożarnych, 

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

we, 

4) budynki i grunty pod świetlicami wiejskimi, 

5) budynki i grunty, na które nie zawarto umów dzier-

żaw, 

6) budynki  i grunty pod bibliotekami wiejskimi, 

7) lokale mieszkalne i gospodarcze przeznaczone na 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz grunty 

pod tymi lokalami. 

§ 3 

Zwolnienia o których  mowa w § 2 nie obejmują bu-

dynków i gruntów związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej. 

§ 4 

Uchwala się dzienną stawkę opłaty targowej w wyso-

kości 5,00 zł. 

§ 5 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w któ-

rym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6 

Wpłaty opłaty targowej można dokonać w kasie Urzę-

du Gminy Marcinowice lub u inkasenta. 

§ 7 

Inkasentami opłaty targowej będą sołtysi wsi, z który-

mi Wójt zawrze umowy o prowadzeniu inkasa. 

§ 8 

Inkasent pobierający opłatę targową  odprowadza ją w 

terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września  

i 15 listopada  danego roku. 
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§ 9 

Ustala się wynagrodzenie  za inkaso opłaty targowej w 

wysokości 7% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na 

konto bankowe  Urzędu Gminy Marcinowice.  

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

LESZEK ZAZULAK
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawki  w podatku od posiadania psów  

w 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  

art. 14 pkt  1 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-

nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 

956) uchwala  się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Gminy  Marcinowice  

1. określa wysokość stawek podatku od posiadania 

psów, 

2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności podatku od posiadania psów, 

3. zarządza pobór podatku od posiadania psów  

w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagro-

dzenie za inkaso.   

§ 2 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 

w wysokości 10,00 zł od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-

zwania do 15 maja 2006 r., a w przypadku po-

wstania obowiązku podatkowego w ciągu roku  

w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 

podatkowego. W przypadku powstania lub wyga-

śnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku po-

datkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do 

liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podat-

kowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie te-

go obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,  

w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 

obowiązek. 

§ 4 

Wpłaty podatku można dokonać bezpośrednio na konto 

Urzędu Gminy Marcinowice, w kasie Urzędu lub  

u inkasenta. 

§ 5 

Inkasentami podatku będą sołtysi wsi, z którymi wójt 

zawrze umowy o  prowadzeniu inkasa. 

§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posia-

dania psów w wysokości 20% od zainkasowanej kwo-

ty. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY GMINY 

 

LESZEK ZAZULAK
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4057 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

 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 póź. zm.), 

art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika. 

2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 

którego ma dotyczyć zwolnienie, tj. numer działki 

wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy gruntu 

oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1 3 lat). 

3. Okres zwolnienia rozpoczyna się z dniem pierwszym 

miesiąca następującego po złożeniu wniosku. 

§ 2 

1.Warunki zwolnienia są następujące: 

a) zaprzestanie uprawy roślin,  

b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwi-

skowe, 

c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele pa-

szowe, 

d) utrzymanie gruntów w ugorze czarnym w celu 

zapobieżenia i rozpowszechniania się chwastów i 

szkodników. 

2. Warunki określone w ust.1 muszą być spełnione 

łącznie. 

§ 3 

Oceny prawidłowości wykonania warunków odłogo-

wania gruntów dokona powołana przez Wójta Gminy 

komisja z udziałem sołtysa zainteresowanej wsi. 

§ 4 

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gmi-

ny. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-

żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-

gaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której 

mowa w pkt 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzę-

du Gminy w Marcinowicach w terminie 14 dni  

o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejsze-

go podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rol-

nych. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIX/101/92  Rady Gminy Marci-

nowice z dnia 26 lutego 1992 r. w sprawie trybu wa-

runków zwolnienia od podatku rolnego z użytków rol-

nych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres 

nie dłuższy niż 3 lata. 

§ 6 

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

LESZEK ZAZULAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  

z dnia 15 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. 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 póź. zm.), 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 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 

r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  z późn. zm.) Rada Gminy 

Marcinowice uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datków rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowią-

cy załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-

ści stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rolny 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Tracą moc: 

1) uchwała Rady Gminy Marcinowice nr XXI/126/04  

z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji 

na podatek od nieruchomości,  

2) uchwała Rady Gminy Marcinowice nr XXI/127/04  

z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza informacji oraz deklaracji na poda-

tek rolny,  

3) uchwała Rady Gminy Marcinowice nr XXI/128/04  

z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wzorów formularza informacji  oraz wzoru deklaracji 

na podatek leśny. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

LESZEK ZAZULAK
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4059 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991  

o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 9,  

poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 

w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956), Rada 

Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 0,13 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 18,40 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanego materia-

łu siewnego – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli – 2% wartości. 

§ 2 

Podatek od nieruchomości płatny jest za pośrednic-

twem banków i urzędów pocztowych na koszt zobo-

wiązanego, w kasie Urzędu Gminy oraz u sołtysów 

poszczególnych sołectw, z wyjątkiem sołectwa Kła-

czyna, gdzie na inkasenta podatku wyznacza się panią 

Janinę Wieczerzak. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVIII/173/04 Rady Gminy Do-

bromierz z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie usta-

lenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik 

Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia  

10 grudnia 2004 r. Nr 245, poz. 3931). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-

bromierz. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

JOLANTA NITARSKA 
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4060 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 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 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2006 r. (M. P. z 2005 r. Nr 62, poz. 859), oraz Obwiesz-

czenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysoko-

ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. 

P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956), Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następu-

je: 
 

 

§ 1 

Ustala się stawki roczne podatku od środków transpor-

towych w wysokościach określonych w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc następująca uchwała: 

1) Uchwała nr XXIX/180/04 Rady Gminy Dobromierz  

z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku 

od środków transportowych (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 

2004 r. Nr 254, poz. 4362). 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-

bromierz. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

JOLANTA NITARSKA 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 

Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. 

(poz. 4060) 

 

 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    460,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   720,00 zł, 

c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton    820,00 zł. 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:  

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1025 1284 

13 14 1025 1284 

14 15 1025 1284 

15  1230 1640 

Trzy osie 

12 17 1127 1127 

17 19 1127 1127 

19 21 1537 1617 

21 23 1537 1617 

23 25 1742 2050 

25  1742 2050 
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cd. tabeli 

1 2 3 4 

Cztery osie i więcej 

12 25 1230 1230 

25 27 1537 1742 

27 29 1742 2050 

29 31 2050 2500 

31  2050 2500 

 

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

dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    460,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   720,00 zł, 

c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton    820,00 zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1025 1025 

18 25 1640 1742 

25 31 1640 1742 

31  1845 1936 

Trzy osie 

12 40 1537 1768 

40  2050 2500 

 

 

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie       820,00 zł, 

b) powyżej 10 ton mniej niż 12 ton    1 025,00 zł. 

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą, z wyjąt-

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu  

pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 820 820 

18 25 922 922 

25  1127 1127 

Dwie osie 

12 28 871 871 

28 33 1025 1332 

33 38 1127 1435 

38  1332 1742 

Trzy osie 

12 38 973 1025 

38  1332 1332 

 

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie         820,00 zł, 

b) powyżej 15 do 30 miejsc     1 025,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1 230,00 zł. 
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4061 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI  

z dnia  23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek  

od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.  

z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.  

z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), w związku z art. 5 i art. 13  

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji, dotyczący osób prawnych  

i wzór informacji, dotyczący osób fizycznych, na poda-

tek od nieruchomości, które stanowią załącznik nr 1 i 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-

win Kłodzki. 

§ 3 

Traci moc obowiązująca uchwała nr XXX/188/04  

z dnia 17 listopada 2004 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JERZY SYPEK

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25394  – Poz. 4061 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25395  – Poz. 4061 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25396  – Poz. 4061 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25397  – Poz. 4061 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25398  – Poz. 4061 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 249 –  25399  – Poz. 4062 

4062 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI  

z dnia  23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paź-

dziernika 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682),  

w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.  

Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji, dotyczący osób prawnych,  

i wzór informacji, dotyczący osób fizycznych, na poda-

tek leśny, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniej-

szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-

win Kłodzki. 

§ 3 

Traci moc obowiązująca uchwała nr XXX/189/04  

z dnia 17 listopada 2004 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JERZY SYPEK
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4063 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI  

z dnia  23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.  

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431  

z późn. zm.), w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-

nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji, dotyczący osób prawnych,  

i wzór informacji, dotyczący osób fizycznych, na poda-

tek rolny, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniej-

szej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-

win Kłodzki. 

§ 3 

Traci moc obowiązująca uchwała nr XXX/190/04  

z dnia 17 listopada 2004 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JERZY SYPEK
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4064 

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXVII/142/2004 z dnia 16 listo-

pada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji  

                       podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, 

art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym, art. 6 ust. 13 ustawy o zmianie 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.  

Nr 9, poz. 84 z późn. zm. (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-

gulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-

nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368  

z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 

opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cię-

żarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 

niniejszej ustawie  z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członko-

stwa w Unii Europejskiej  dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzę-

dowym Unii Europejskiej  wydanie specjalne; Rada Gminy w Walimiu 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Zmienia się wzory deklaracji stanowiące   załączniki 

wymienione w § 1 pkt 4, 5 i 6 uchwały Rady Gminy 

nr XXVII/142/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w 

sprawie zatwierdzenia wzorów informacji i deklaracji 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

§ 2 

Zmienione wzory stanowią załączniki do niniejszej 

uchwały: 

1) DR-1 Deklaracja na podatek rolny  załącznik nr 4, 

2) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości  

załącznik nr 5, 

3) DL-1 Deklaracja na podatek leśny  załącznik nr 6. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wa-

lim. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JAN RUDNICKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone 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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