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4065
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego
Na podstawie Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.
1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002
r. Nr 200, poz. 1682 zm. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)
Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:
§1
Określa się wzory:
1) formularza informacji w sprawie podatku leśnego
składanej przez osoby fizyczne IL-1 załącznik nr 1,
2) formularza deklaracji na podatek leśny DL-1 – załącznik nr 2,
3) formularza o nieruchomościach leśnych ZL-1/A –
załącznik nr 3,
4) formularza o zwolnieniach i ulgach podatkowych w
podatku leśnym ZL-1/B – załącznik nr 4.

formularzy dla podatników podatku od nieruchomości
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 260, poz. 4194.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.

§2
Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zgorzelec.
§3
Traci moc uchwała nr 13/2002 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów
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4066
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego
Na podstawie Działając 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 43 zm. z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co
następuje:
§1

§3

Określa się wzory:
1) formularza informacji w sprawie podatku rolnego
składanej przez osoby fizyczne IR-1
załącznik
nr 1,
2) formularza deklaracji na podatek rolny DR-1
załącznik nr 2,
3) formularza o nieruchomościach rolnych ZR-1/A –
załącznik nr 3,
4) formularza o zwolnieniach i ulgach podatkowych w
podatku rolnym ZR-1/B – załącznik nr 4.

Traci moc uchwała nr 12/2002 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wzorów
formularzy dla podatników podatku rolnego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 260, poz. 4193.

§2
Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zgorzelec.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.
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4067
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości
Na podstawie Działając 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203), 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, zm. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, poz. 884, z 2005 Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1419) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje:
§1

§3

Określa się wzory:
1) formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości składanej przez osoby fizyczne IN-1 załącznik nr 1,
2) formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
DN-1 załącznik nr 2,
3) formularza o nieruchomościach ZN-1/A
załącznik
nr 3,
4) formularza o zwolnieniach i ulgach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B – załącznik nr 4.

Traci moc uchwała nr 11/2002 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów
formularzy dla podatników podatku od nieruchomości
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 260, poz. 4192.

§2
Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zgorzelec.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1

§7

Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości
– 48,00 zł za każdego psa.

Wynagrodzenie z tytułu inkasa wynosi 20% zainkasowanego podatku od posiadania psów, z wyjątkiem
podatku inkasowanego w kasie Urzędu Miasta Jeleniej
Góry oraz w kasie zakładu gospodarki lokalowej.

§2
Od podatku wolne jest, oprócz zwolnień wymienionych
w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadanie psów:
1) szczeniąt do 6 tygodni, tj. do czasu ich odchowu,
2) dla celów ratownictwa osób i mienia,
3) w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska.

Zainkasowany podatek od posiadania psów płatny jest
na rachunek Urzędu Miasta Jeleniej Góry w terminach
miesięcznych do dnia 15. po upływie danego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 29 grudnia.

§3

§9

Stosuje się zwolnienie w wysokości 50% ustalonej
stawki z tytułu posiadania jednego psa przez osoby
niepełnosprawne, emerytów oraz rencistów prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, których
wyłącznym źródłem utrzymania jest renta bądź emerytura.
§4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa,
a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie
posiadania.

§ 11

§5
Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia
31 marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od
psów nabytych po 31 marca każdego roku.
§6
Właściwym miejscowo i rzeczowo do pobierania wymienionego podatku na drukach Urzędu Miasta Jeleniej
Góry są Zakłady Gospodarki Lokalowej w Jeleniej Górze, właściwe według miejsca zamieszkania właścicieli
psów, a ponadto Administrator Schroniska dla Małych
Zwierząt oraz kasa Urzędu Miasta.

§8

§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz opublikowanie w prasie lokalnej.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr 330/XXVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów, jednakże nie
wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2005 r.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PLESKOT
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4069
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) i uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze
nr IX/60/86 z dnia 27 stycznia 1986 r. w sprawie określenia miejscowości
posiadających walory turystyczne, w których można pobierać opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego Nr 7, poz. 22)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1

§6

Ustala się opłatę miejscową za każdy dzień pobytu w
wysokości 1,72 zł.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§2

§7

Poboru opłaty miejscowej dokonuje się przy okazji wykonywania czynności meldunkowych.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§3
Do poboru opłaty miejscowej na drukach Urzędu Miasta Jeleniej Góry zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykonujące czynności meldunkowe.
§4
Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miasta Jeleniej
Góry w ciągu 10 dni po upływie danego miesiąca, a za
miesiąc grudzień do dnia 27 grudnia.
§5

§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała 329/XXVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia
dziennych stawek opłaty miejscowej, jednakże nie
wcześniej niż z dniem 31 grudnia 2005 r.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Za pobór opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie
w wysokości 10% zainkasowanych kwot.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PLESKOT

4070
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 listopada 2005 r.
w zmieniająca uchwałę nr 150/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
25 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych
Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
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§1
Zmienia się treść § 1 ust. 4 uchwały nr 150/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie:
1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach:
o dopuszczalnej masie całkowitej
nie
nie
nie
nie

mniej
mniej
mniej
mniej

niż
niż
niż
niż

12
18
25
31

ton, mniej niż 18 ton
ton, mniej niż 25 ton
ton, mniej niż 31 ton
ton

z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne
1.470 zł
1.570 zł
1.680 zł
1.830 zł

z innymi systemami
zawieszenia osi jezdnych
1.470 zł
1.570 zł
1.680 zł
1.830 zł

2) o trzech osiach:
o dopuszczalnej masie całkowitej

z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za równoważne

nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton
nie mniej niż 40 ton

z innymi systemami
zawieszenia osi jezdnych

1.830 zł
2.360 zł

1.830 zł
2.360 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PLESKOT

4071
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Wojcieszów
Na podstawie art. 5 ust. 1 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.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Miejska w Wojcieszowie uchwala, co następuje:

§1
Stawki podatku od nieruchomości w stosunku rocznym
wynoszą:
1. od budynków lub ich części;
a) mieszkalnych 0,53 zł/m2 pow. użyt.;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł/m2 pow. użyt.;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł/m2 pow. użyt.;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł/m2 pow. użyt.;
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e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
pomieszczenia gospodarcze
4.00 zł/m2
pow. użyt.;
garaże 5,70 zł/m2 pow. użyt.;
2. od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7;
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
od 1 m2 pow.;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,61 zł od
1 ha pow.;
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od
1 m2 pow.

Poz. 4071 i 4072
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i rozplakatowaniu na
terenie miasta Wojcieszów.
§4
Traci moc uchwała nr XIV/65/03 Rady Miejskiej w
Wojcieszowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2006.

§2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Wojcieszów.

IRENA KOSTIUK

4072
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84;
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wojcieszowie uchwala, co
następuje:
§1
Stawki podatku od środków transportowych w stosunku rocznym wynoszą:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 820,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton 930,00 zł
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton
950,00 zł
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton
980,00 zł
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton
1.050,00 zł
d) nie mniej niż 15 ton 1.390,00 zł

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton
1.160,00 zł
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton
1.280,00 zł
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton
1.390,00 zł
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony
1.500,00 zł
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton
1.740,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton
1.760,00 zł
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
2.140,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
2.250,00 zł
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
2.370,00 zł
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d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2.500,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.500,00 zł
e) nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2.500,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.500,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.520,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
1.630,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton
1.750,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton
1.860,00 zł
d) nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym
lub
uznanym za równoważne 1.930,00 zł
inne systemy zawieszenia 1.930,00 zł
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton
1.930,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 2.500,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.500,00 zł
od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczalną masę całkowitą:
od 7 ton i poniżej 12 ton 410,00 zł
od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

Poz. 4072

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
470,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
530,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton 630,00 zł
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton
640,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony
940,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton
1.430,00 zł
d) nie mniej niż 38 ton 1.870,00 zł
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton
1.050,00 zł
b) nie mniej niż 38 ton 1.420,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc 500,00 zł
b) nie mniej niż 15 i mniej niż 30 miejsc
880,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.650,00 zł
§2
Traci moc uchwała nr XIV/66/03 Rady Miejskiej
w Wojcieszowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Wojcieszów.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i rozplakatowaniu na
terenie miasta Wojcieszów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY RADY
IRENA KOSTIUK
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4073
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOJCIESZOWIE
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; z późn. zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Wojcieszowie uchwala, co następuje:
§1

§4

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby
fizyczne zamieszkałe na obszarze miasta Wojcieszów
posiadające psy.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Wojcieszów.
§5

§2

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i rozplakatowaniu na
terenie miasta Wojcieszów.

Ustala się stawki podatku od posiadania psów w wysokości:
od jednego psa 25,00 zł
od drugiego i każdego następnego 30,00 zł
§3
Podatek płatny jest bez wezwania w danym roku podatkowym najpóźniej do 30 czerwca, a w przypadku
wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca w ciągu
dwóch tygodni od zaistnienia tego stanu w połowie
stawek określonych w § 2.
Podatek określony w § 1 należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta lub na konto PBS Złotoryja Oddział Świerzawa nr 21 8658 1019 0000 1964 2000 0010.

§6
Traci moc uchwała nr IV/18/02 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2006.
PRZEWODNICZACY RADY
IRENA KOSTIUK

4074
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków lub ich części:
a) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,56 złotych,
b) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,80 złotych,
c) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 złotych,
d) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 złotych,
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e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,09 złotych od 1 m
kw. powierzchni użytkowej.
2. Od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 złotych od 1 m kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 złotych od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,22 złotych od 1 m kw. powierzchni.

Poz. 4074 i 4075
§3

Traci moc uchwała nr XXV/136/04 Rady Miejskiej
w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2006 roku.
§5
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kowarach.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

§2

TADEUSZ CWYNAR

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4075
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska
w Kowarach uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od
środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 589,00 złotych
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
826,00
złotych
c) powyżej 9 ton 879,00 złotych
2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton
930,00 złotych
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton –
982,00 złote
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton
1.034,00 złote
d) nie mniej niż 15 ton 1.252,00 złote

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton
1.189,00 złotych
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton
1.241,00 złotych
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton
1.344,00 złote
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony
1.396,00 złotych
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton
1.577,00 złotych
f) nie mniej niż 25 ton 1.580,00 złotych
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
1.551,00 złotych
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
1.758,00 złotych
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
1.861,00 złotych
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d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2.368,00 złotych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.452,00 złote
e) nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2.368,00 złotych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.452, 00 złote
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1.241, 00
złotych
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
1.344,00 złote
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
1.447,00 złotych
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton
1.551,00 złotych
d) nie mniej niż 31 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1.800,00 złotych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1.936,00 złotych
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton
1.830,00 złotych
b) nie mniej niż 40 ton
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2.368,00 złotych
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.504,00 złote
Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 517,00 złotych
Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
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1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
724,00 złote
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
826,00 złotych
c) nie mniej niż 25 ton 930,00 złotych
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton
982,00 złote
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony
1.034,00 złote
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton
1.292,00 złote
d) nie mniej niż 38 ton 1.700,00 złotych
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton
1.344,00 złote
b) nie mniej niż 38 ton 1.551,00 złotych
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.162 00 złote
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.602,00
złote
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Kowary.
§3
Traci moc uchwała nr XIII/74/03 Rady Miejskiej w
Kowarach z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2006 roku.
§5
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kowarach.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
TADEUSZ CWYNAR
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4076
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta
Kowary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 rok Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby
fizyczne posiadające psy, zamieszkałe na obszarze
miasta Kowary.
§2
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości 35,00 złotych od każdego psa.
§3
Podatek płatny jest z góry bez wezwania w kasie
Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września roku podatkowego. Jeżeli
obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, podatek
płatny jest w terminie 14 dni od powstania obowiązku
podatkowego.
§4

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Traci moc uchwała nr XXV/137/04 Rady Miejskiej
w Kowarach z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie
ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2006 roku.
§8
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kowarach.

W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie
I półrocza lub wyrejestrowaniu psa w I półroczu podatek uiszcza się w połowie wysokości stawki rocznej
określonej w § 2 uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TADEUSZ CWYNAR

4077
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXIII/132/04
z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta do obliczenia podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 6 ust. 2 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 Gminy uchwala, co następuje:
§1

§3

Zmienia się treść zapisu § 5 w sposób następujący:
skreśla się dotychczasowy zapis o brzmieniu ...„i ma
zastosowanie od roku podatkowego 2005”...
na zapis o treści:...„i ma zastosowanie w roku podatkowym 2005”...
§2

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

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
ZDZISŁAW PUCHALSKI
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4078
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.
ze zm.) Rada Miejska Gminy uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1. Od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych 3,71
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,60
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) garaże
4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
0,66 zł za
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych
3,61 zł od
1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,32
zł od 1 m2 powierzchni.
3. Od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Traci moc uchwała nr XXIII/133/04 Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz z dnia 16 listopada 2004 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
i Miasta Lubomierz.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2006.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ GMINY
ZDZISŁAW PUCHALSKI

4079
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
142 z 2001 r., poz.1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 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.) Rada Miejska Gminy uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25463 –

§1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton
1.100,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton
700,00 zł
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton
800,00 zł
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton
900,00 zł
d) nie mniej niż 15 ton 1.260,00 zł
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton
950,00 zł
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton
1.000,00 zł
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton
1.200,00 zł
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 ton
1.400,00 zł
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton
1.600,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton 1.700,00 zł
3. o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
1.400,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
1.500,00 zł
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
1.700,00 zł
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
2.000,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.452,80 zł
e) nie mniej niż 31 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
2.200,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.452,80 zł
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.200,00 zł
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszenie pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
600,00 zł
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b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
900,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton
1.300,00 zł
d) nie mniej niż 31 ton
z
zawieszenie
pneumatycznym
1.650,00 zł
inne systemy zawieszenia 1.936,00 zł
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton
1.750,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton
z
zawieszeniem
pneumatycznym
1.900,00 zł
inne systemy zawieszenia 2.505,00 zł
5. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłączenie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton 450,00
6. Od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
400,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
500,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton 600,00 zł
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton
700,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony
900,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton
1.300,00 zł
d) nie mniej niż 38 ton 1.700 00 zł
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton
1.000,00 zł
b) nie mniej niż 38 ton 1.300,00 zł
7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 680,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.350,00 zł
§2
Traci moc uchwala nr XXIII/134/04 Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz z dnia 16 listopada 2004 roku
w sprawie wysokości stawek podatku środków transportowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i
Miasta Lubomierz.
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§4
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Poz. 4079 i 4080

Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ GMINY

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

ZDZISŁAW PUCHALSKI

4080
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Rada Miejska Gminy uchwala, co następuje:
§1

§4

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości:
od każdego posiadanego psa 35,00 zł

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i
Miasta Lubomierz.

§2
1. Podatek płatny jest bez wezwania, do 30 czerwca
każdego roku.
2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek
od posiadania psów jest płatny w połowie jego wysokości w terminie 14 dni od daty nabycia psa.
3. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy i Miasta.
§3
Traci moc uchwała nr XXIII/135/04 Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW PUCHALSKI
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Poz. 4081

4081
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta
Karpacza
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, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 51, poz. 804,
Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; Mon. Pol. z 2004 r. Nr 43,
poz. 753, Nr 46, poz. 794; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,
poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) uchwala się, co następuje:
§1
1. Opłatę targową za każdy dzień handlu ustala się wg
następujących stawek:
1) przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej i samochodu ciężarowego:
a) artykułów branży przemysłowej 50,00 zł
b) artykułów branży spożywczej 30,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego:
a) artykułów branży przemysłowej 40,00 zł
b) artykułów branży spożywczej 25,00 zł
3) przy sprzedaży z ręki, koszyka itp.:
a) artykułów spożywczych, rolnych i przemysłowych 8,00 zł
b) runa leśnego 5,00 zł
4) przy sprzedaży z saturatora, wózka:
a) napojów bezalkoholowych 10,00 zł
b) napojów alkoholowych 30,00 zł
5) przy sprzedaży z lodówki, lady chłodniczej 7,00 zł
6) przy sprzedaży z namiotu
z 1 m2 powierzchni
namiotu 2,00 zł, z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 597,86 zł dziennie
7) w przypadku zorganizowania kiermaszy i innych
imprez okolicznościowych, od okazjonalnej
sprzedaży: waty cukrowej, lodów, baloników,
zabawek itp. 20,00 zł
8) przy sprzedaży artykułów okolicznościowych
z okazji świąt:
a) choinek 30,00 zł
b) ryb 30,00 zł
c) gałązek choinkowych i innych artykułów
świątecznych 5,00 zł
d) kwiatów, wieńców, zniczy 50,00 zł
9) przy sprzedaży w sposób niewymieniony
w pkt 1 8:
a) artykułów branży przemysłowej 15,00 zł
b) artykułów branży spożywczej 8,00 zł
c) przy łącznej sprzedaży artykułów branży spożywczej i przemysłowej 15,00 zł
d) artykułów kolekcjonerskich, staroci, obrazów40,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 8 obowiązują w
okresach:
1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc,
2) od 30 października do 2 listopada,
3) na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia.
§2
Zwalnia się od opłaty targowej sezonową sprzedaż w
ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część tych lokali.
§3
1. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent Pan Artur
Siwicki.
2. Rozliczenie i wpłata zainkasowanych opłat targowych następuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karpaczu następnego dnia powszedniego
po dniu poboru opłaty.
3. Inkasentowi opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości 30% od
osiągniętych wpływów zainkasowanych opłat.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.
§6
Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc uchwała
nr XXXV/227/04 Rady Miejskiej w Karpczu z dnia
16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JÓZEF KOŁODZIEJ
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Poz. 4082

4082
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 23 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.
1441) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz.84; Nr 200, poz. 1683, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 51,
poz. 804, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; Mon. Pol. z 2004 r.
Nr 43, poz. 753, Nr 46, poz. 794; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) uchwala się, co
następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości ustała się następująco:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
0.52 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17.61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8.30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3.56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5.95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budowli:
a) skoczni narciarskich, rynien snowboardowych
0,5% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) pozostałych
2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0.64 zł
za 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3.48 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego
0.20 zł od 1 m2 powierzchni.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości lub ich części oraz obiekty budowlane lub ich części zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Karpacz, nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostek pomocniczych
Gminy Karpacz, z wyjątkiem nieruchomości lub ich
części oraz obiektów budowlanych lub ich części
oddanych w posiadanie zależne,
2 nieruchomości gminne lub ich części oraz gminne
obiekty budowlane lub ich części pozostające we
władaniu Gminy Karpacz, z wyjątkiem oddanych w
posiadanie zależne osobom fizycznym, osobom
prawnym lub jednostkom organizacyjnym, w tym
spółkom nieposiadającym osobowości prawnej,
3. budynki mieszkalne stanowiące własność Gminy
Karpacz lub Skarbu Państwa wraz z gruntem pod
tymi budynkami, nieoddane w użyczenie, użytkowanie lub trwały zarząd, z wyjątkiem części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4. grunty stanowiące tereny zielone, ogródki przydomowe, place zabaw, wnętrza międzyblokowe, podwórka, chodniki i drogi wewnętrzne będące własnością Gminy Karpacz lub Skarbu Państwa, nieoddane w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd, najem lub dzierżawę.
§3
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych określa załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§4
Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spółek niemających osobowości prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
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stwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Poz. 4082
§7

Z dniem 1 stycznia 2006 r. traci moc uchwała
nr XXXV/228/04 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia
16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od
nieruchomości.

§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego
2006.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JÓZFEF KOŁODZIEJ
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Poz. 4083 i 4084

4083
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień,
terminów płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. „b” 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.),
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
w Leśnej uchwala, co następuje:
§1

§4

Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień
pobytu w kwocie 1,72 zł w miejscowości Leśna, Czocha, Złoty Potok, Złotniki Lubańskie.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§2
Ustala się stawkę opłaty miejscowej w kwocie 0,86 zł
dla dzieci i młodzieży do lat 19, przebywającej indywidualnie i w grupach niezorganizowanych w miejscowościach wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
§3
1. Opłata pobierana jest z góry za cały okres pobytu.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych
do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne oraz
osoby kierujące hotelami, motelami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi,
schroniskami, kampingami, polami biwakowymi,
kwaterami albo podobnymi obiektami usługowymi,
w których przebywają czasowo osoby podlegające
opłacie w celach wypoczynkowych, szkoleniowych
lub turystycznych.
3. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom
wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty pobieranej
opłaty.
4. Ustala się termin rozliczenia inkasentów z pobranej
opłaty miejscowej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

§5
Traci moc uchwała nr XXXIII/184/04 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie
określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
§6
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Leśnej oraz w miejscowościach określonych w § 1.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

PRZEWODNICZACY RADY
ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK

4084
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), art. 6 ust. 12
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.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25471 –

Poz. 4084 i 4085

§1

§3

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa.
2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy Leśna.

Traci moc uchwała nr CXIV/458/98 z dnia 16 czerwca
1998 r. Rady Miejskiej Gminy Leśna w sprawie poboru
w drodze inkasa pieniężnego miasta i gminy Leśna,
ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za
inkaso oraz trybu i sposobu rozliczania inkasentów.

§2

§4

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 9%
od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu
Miejskiego w Leśnej podatków pobranych we wsiach
Bartoszówka, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie,
Grabiszyce Górne, Złotniki, Stankowice, Złoty Potok,
Wolimierz, Pobiedna, Kościelniki Górne, Kościelniki
Średnie, Smolnik, Miłoszów, Świecie, Szyszkowa,
Zacisze.

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

4085
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej
uchwala, co następuje:
§1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 540,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton 800,00 zł
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne oraz
innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton
820,00 zł
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton
850,00 zł
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton
900,00 zł
d) nie mniej niż 15 ton 1.250,00 zł
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne oraz
innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton
1.000,00 zł
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton
1.100,00 zł

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton
1.200,00 zł
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony
1.300,00 zł
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton
1.580,00 zł
f) nie mniej niż 25 ton 1.580,00 zł
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za zawieszenie
równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
1.850,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
1.950,00 zł
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
2.050,00 zł
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
1.660,00 zł
e) nie mniej niż 31 ton 1.660,00 zł
4) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem innym
i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
1.850,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
1.950,00 zł
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
2.050,00 zł
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d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
2.450,00 zł
e) nie mniej niż 31 ton 2.500,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.300,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne
i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
1.400,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton
1.500,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton
1.660,00 zł
d) nie mniej niż 31 ton 1.660,00 zł
2) o dwóch osiach z zawieszeniem innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
1.400,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton
1.500,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton
1.600,00 zł
d) nie mniej niż 31 ton 1.900,00 zł
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton
1.700,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton 1.700,00 zł
4) o trzech osiach z zawieszeniem innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton
1.770,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton 2.500,00 zł
od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 350,00 zł
od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za zawieszenie równoważne oraz innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

Poz. 4085

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
400,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
450,00 zł
c) nie mniej niż 25 ton 560,00 zł
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne oraz
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton
550,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony
850,00 zł
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton
1.300,00 zł
d) nie mniej niż 38 ton 1.700,00 zł
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za zawieszenie równoważne oraz
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton
950,00 zł
b) nie mniej niż 38 ton 1.300,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc 350,00 zł
b) nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc
700,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00 zł
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Leśna.
§3
Traci moc uchwała nr XVII/78/03 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 2 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Leśnej oraz
na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na
terenie Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK
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4086
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
na terenie Gminy Leśna, terminu płatności oraz sposobu jego poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala,
co następuje:
§1

§4

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości:
20,00 zł – od jednego psa będącego w posiadaniu
emerytów i rencistów w wieku do 65 lat
włącznie, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
40,00 zł – od każdego psa będącego w posiadaniu
pozostałych osób fizycznych.

Za pobór podatków od posiadania psów inkasentowi
podatku przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%
zainkasowanej kwoty.

§2

Traci moc uchwała XXXIII/186/04 Rady Miejskiej w
Leśnej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na
terenie miasta i gminy Leśna.

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do zapłaty
do dnia 31 marca każdego roku podatkowego, a w
przypadku powstania obowiązku podatkowego
w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku podatkowego. W przypadku powstania
lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu
roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§3

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§6

§7
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej i na
tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

1. Na terenie gminy inkasentami podatku od posiadania psów ustala się sołtysów.
2. Na terenie miasta podatek od posiadania psów podlega wpłacie do kasy urzędu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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4087
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1–4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), Rada Miejska w Szklarskiej
Porębie uchwala, co następuje:
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§1
Stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych
i prawnych wynoszą rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
3) zabudowanych – związanych z budynkami
mieszkalnymi – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
4) dzierżawionych od gminy, zajętych na ogródki
przydomowe – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,33 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich
ogrzewania wyłącznie proekologiczne źródła ciepła – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
6) niemieszkalnych:
a) garaży wolno stojących – 4,76 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) budynków gospodarczych – 4,22 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) pozostałych budynków, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,17 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
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3.
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kotły opalane drewnem oraz ekologiczne nagrzewnice powietrza opalane drewnem lub energią słoneczną.
O zastosowanie stawki podatku określonej w § 1
ust. 2 pkt 2 ubiegać się mogą właściciele budynków mieszkalnych i/lub lokali mieszkalnych, którzy
w sposób trwały zrezygnowali z tradycyjnego
ogrzewania węglowego (koksowego).
Zastosowanie stawki podatku, o której mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje na wniosek podatnika i obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zainteresowany
udokumentował zainstalowanie proekologicznego
systemu grzewczego.
Wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć wraz
z wnioskiem oświadczenie o stosowaniu do ogrzewania budynku (lokalu) wyłącznie proekologicznego
źródła ciepła, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, następnie
składać takie oświadczenie na początku każdego
roku podatkowego, w terminie do dnia 15 stycznia.
Niezłożenie w danym roku podatkowym oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, skutkować będzie
utratą prawa do korzystania z obniżonej stawki podatku w tym roku.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§4
Traci moc uchwała nr XXV/286/04 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała
nr XV/155/1995 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z
dnia 27 grudnia 1995 roku w sprawie ustalenia ulg w
podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków
mieszkalnych i mieszkań użytkujących proekologiczne
systemy grzewcze, oraz uchwała nr XVII/230/2000
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 6 czerwca
2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/155/1995
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 grudnia
1995 roku w sprawie ustalenia ulg w podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków mieszkalnych
i mieszkań użytkujących proekologiczne systemy
grzewcze.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku 2006 roku.

§2
1. Za proekologiczne źródło ciepła, o których mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2, uważa się urządzenia wykorzystujące paliwo gazowe, olej opałowy, energię elektryczną, wiatrową i słoneczną, a także ekologiczne
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Poz. 4087
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
w szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada
2005 r. (poz. 4087)
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4088
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zm.), uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Jeleniej Górze nr IX/60/86 z dnia 27 stycznia 1986 w sprawie określenia
miejscowości posiadających walory turystyczne, w których można pobierać
opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa Jeleniogórskiego Nr 7,
poz. 22) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje:
§1

§6

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych,
na terenie miasta Szklarska Poręba.

Od opłaty miejscowej oprócz zwolnień ustawowych
wymienionych w art. 17 ust. 2 wolne są dzieci do
lat 7.
§7

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

Wprowadza się opłatę miejscową za każdy dzień pobytu w wysokości: 1,72 zł.
§3
Za inkaso opłaty miejscowej czyni się odpowiedzialnymi właścicieli lub dzierżawców obiektów dokonujących
czynności meldunkowych.
§4
Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miejskiego w
Szklarskiej Porębie w ciągu 10 dni po upływie danego
miesiąca.
§5
Za pobór opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie
w wysokości 10% zainkasowanych kwot.

§8
Traci moc uchwała nr XXV/287/04 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie opłaty miejscowej.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku 2006.
PRZEWODNICZĄCY
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4089
UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz.
959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 580,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
970,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.165,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zwieszeniem pneumatycznym,
zawieszeniem równoważnym lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton –
1.100,00 zł,
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton –
1.200,00 zł,
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton –
1.230,00 zł,
d) nie mniej niż 15 ton – 1.260,00 zł,
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym,
zawieszeniem równoważnym lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton –
1.100,00 zł,
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton –
1.200,00 zł,
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton –
1.250,00 zł,
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony –
1.400,00 zł,
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton –
1.580,00 zł,
f) nie mniej niż 25 ton – 1.600,00 zł,
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym, zawieszeniem równoważnym

lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton –
1.650,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton –
1.750,00 zł,
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton –
1.850,00 zł,
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.200,00 zł
– z innymi systemami zawieszenia –
2.453,00 zł,
e) nie mniej niż 31 ton
– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
2.220,00 zł,
– z
innymi
systemami
zawieszenia
2.453,00 zł.
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.350,00 zł.
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem równoważnym lub innym
system zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton –
1.650,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton –
1.700,00 zł,
c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton –
1.750,00 zł,
d) nie mniej niż 31 ton:
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– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.770,00 zł,
– z innymi systemami zawieszenia –
1.936,00 zł,
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym,
zawieszeniem równoważnym lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton –
1.810,00 zł,
b) nie mniej niż 40 ton:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.820,00 zł,
– z innymi systemami zawieszenia –
2.505,00 zł.
5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.160,00 zł,
6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym,
zawieszeniem równoważnym lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton –
1.000,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton –
1.100,00 zł,
c) nie mniej niż 25 ton – 1.200,00 zł,
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem równoważnym lub innym
systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton –
1.050,00 zł,
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b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony –
1.200,00 zł,
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton –
1.350,00 zł,
d) nie mniej niż 38 ton – 1.700,00 zł.
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym,
zawieszeniem równoważnym lub innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton –
1.400,00 zł,
b) nie mniej niż 38 ton – 1.650,00 zł.
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 715,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.375,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Traci moc uchwała nr 227/04 Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 256,
poz. 4438.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAREK WOLANIN

4090
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 10 ust. 1 i 2
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169,
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska Gminy
Mirsk uchwala, co następuje:
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§1
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Mirsk uzależniona jest od rodzaju
środka transportowego, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia
w autobusach.
§2
Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się w wysokości:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu na wiek
pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
636 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
846 zł,
c) powyżej 9 ton
953 zł.
2. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Lp.

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

mniej niż

a)
b)
c)
d)

12
13
14
15

13
14
15
-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
-

a)
b)
c)
d)
e)

12
25
27
29
31

25
27
29
31
-

Roczna stawka w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Dwie osie
922 zł
953 zł
1.004 zł
1.068 zł
Trzy osie
1.004 zł
1.112 zł
1.230 zł
1.409 zł
1.440 zł
1.558 zł
Cztery i więcej osi
1.548 zł
1.619 zł
1.819 zł
2.009 zł
2.327 zł

inne systemy
zawieszenia
1.004
1.112
1.230
1.434

zł
zł
zł
zł

1.112
1.122
1.409
1.435
1.671
1.671

zł
zł
zł
zł
zł
zł

2.042
2.147
2.255
2.500
2.500

zł
zł
zł
zł
zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.225 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Lp.

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

mniej niż

a)
b)
c)
d)

12
18
25
31

18
25
31
-

a)
b)

12
40

40
–

Roczna stawka w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.230 zł
1.409 zł
1.440 zł
1.548 zł
Trzy osie
1.768 zł
2.009 zł

inne systemy
zawieszenia
1.548
1.650
1.768
1.936

zł
zł
zł
zł

1.936 zł
2.505 zł
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5. Przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 594 zł.
6. Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Lp.

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

mniej niż

a)
b)
c)

12
18
25

18
25
-

a)
b)
c)
d)

12
28
33
38

28
33
38
-

a)
b)

12
38

38
-

Roczna stawka w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
687 zł
794 zł
902 zł
Dwie osie
687 zł
795 zł
902 zł
1.215 zł
Trzy osie
902 zł
1.045 zł

inne systemy
zawieszenia
902 zł
1.004 zł
1.112 zł
902
1.112
1.379
1.800

zł
zł
zł
zł

1.112 zł
1.368 zł

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc
640 zł,
b) od 15 do 29 miejsc włącznie
1.270 zł,
c) od 30 i więcej miejsc
1.800 zł.
§3
Traci moc uchwała nr XXV/189/04 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatków od środków transportowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
MAŁGORZATA KRASICKA

4091
UCHWAŁA RADY MIASTA W PIECHOWICACH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr
9, poz.84 z późn, zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
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§1
Podatek od nieruchomości na 2006 rok ustala się w
wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,68 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,17 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne
0,56 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)
garaży – 6,17 zł od 1 m2 powierzchni,
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pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli 2% ich wartości,
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
budowle i grunty lub ich części stanowiące własność
gminy, administrowane przez jednostki i zakłady budżetowe gminy, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.
§3
Traci moc uchwała nr 140/XXVII/2004 Rady Miasta
w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Piechowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
JAN GASZ

4092
UCHWAŁA RADY MIASTA W PIECHOWICACH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Piechowice.
§2
Opłatę miejscową za każdy dzień pobytu ustala się w
wysokości 1,72 zł.
§3
Ustala się opłatę miejscową:
a) dla rencistów i emerytów – 0,85 zł,

b) dla dzieci i uczącej się młodzieży – 0,50 zł z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży
szkolnej zwolnionych z opłaty na mocy ustawy.
§4
Inkasentami opłaty miejscowej ustanawia się kierowników ośrodków wczasowych, hoteli, pensjonatów
i kwater prywatnych.
§5
Za pobieranie opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 7% od zainkasowanych kwot.
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§6

§8

Traci moc uchwała nr 141/XXVII/2004 Rady Miasta w
Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

§7

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Piechowice.

JAN GASZ

4093
UCHWAŁA RADY MIASTA W PIECHOWICACH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta
Piechowice
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 z późn. zm.)
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9 z 2002 r., poz. 84 z późn.
zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących wszelkiej sprzedaży – w sposób następujący:
1. Z samochodu, przyczepy, platformy, wozu konnego, straganu 22,00 zł.
2. Z wózka ręcznego, roweru, wiadra, kosza, ręki
6,00 zł.
§2
1. Ustala się pobór opłaty targowej w formie inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Usług
Komunalnych
w
Piechowicach,
ustalając
z tego tytułu prowizję w wysokości 20% pobranych
kwot.
§3
Traci moc uchwała nr 142/XXVII/2004 Rady Miasta
w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w

sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
na terenie miasta Piechowce.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Piechowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
JAN GASZ
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4094
UCHWAŁA RADY MIASTA W PIECHOWICACH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Wysokość podatku od każdego posiadanego psa wynosi 15,00 zł rocznie.
§2
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu
30 czerwca – podatek pobiera się w wysokości
7,50 zł.
§3
Posiadacz psa jest zobowiązany uiszczać podatek bez
wezwania do 15 marca roku, za który przypada podatek, lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
§4

§5
Traci moc uchwała nr 143/XXVII/2004 Rady Miasta
w Piechowicach z dnia 23 listopada 2004 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Piechowice.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

1) Inkasentem podatku od posiadania psów ustala się
jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestrację
psów – Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”
Spółka z o.o. w Piechowicach.
2) Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości –
10% zainkasowanej kwoty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
JAN GASZ

4095
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2006 rok
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz
art. 40 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.) Rada Miasta i Gminy Wleń
uchwala, co następuje:
§1
Podatek od nieruchomości wynosi rocznie:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2
powierzchni – 0,66 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 3,61 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m2 powierzchni – 0,32 zł,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
– od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,53 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
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gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 17,40 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej
– 8,53 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej –
3,66 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,92 zł,
3. od budowli wg wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych – 2% ich wartości.

Poz. 4095 i 4096
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr 124/XXIV/04 Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, jednakże
nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wleń.

KAZIMIERZ PIETRUSZKA

4096
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 40
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.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co
następuje:
§1
Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby
fizyczne, które na obszarze Miasta i Gminy Wleń posiadają psy.
§2
Podatek od posiadania psów podlegających opodatkowaniu ustala się w wysokości 35,00 zł za każdego
psa.
§3
Od podatku wolne jest, oprócz zwolnień wymienionych
w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, posiadanie psów:
1. szczeniąt do 6 tygodni, tj. do czasu ich odchowu,
2. w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska.
§4
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa,
a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie
posiadania.

W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie I
półrocza, podatek uiszcza się w połowie wysokości
stawki rocznej.
§5
Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 15 maja
każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania
obowiązku podatkowego.
§6
1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w
drodze inkasa przez sołtysów.
2. Podatek może być uiszczony w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wleń.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń.
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§9

§ 10

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr 125/XXIV/04 Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie podatku od
posiadania psów, jednakże nie wcześniej niż z dniem
1 stycznia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
KAZIMIERZ PIETRUSZKA

4097
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
oraz art. 40 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.) Rada Miasta i Gminy Wleń
uchwala, co następuje:
§1
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych wynosi:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Lp.
1.
2.
3.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej
(w tonach)
od 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i mniejszej niż 12

Stawka podatku
(w złotych)
592 zł
765 zł
871 zł

2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Lp.
nie mniej niż

mniej niż

1.
2.
3.
4.

12
13
14
15

13
14
15

5.
6.
7.
8.
9.
10.

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

11.
12.
13.
14.
15.

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
871
871
927
1.175
Trzy osie
1.035
1.091
1.200
1.308
1.492
1.523
Cztery osie i więcej
1.634
1.962
2.068
2.290
2.341

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
896
927
980
1.324
1.089
1.200
1.308
1.417
1.671
1.671
2.013
2.122
2.232
2.505
2.505
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3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Lp.
1.

Ciągniki siodłowe i balastowych łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
(w tonach)
od 3,5 – poniżej 12

Stawka podatku
(w złotych)
1.417

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Lp.

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

mniej niż

1.
2.
3.
4.

12
18
25
31

18
25
31

5.
6.

12
40

40

Stawka podatku
(w złotych)

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1.310
1.417
1.523
1.808
Trzy osie
1.904
2.448

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
1.525
1.634
1.745
1.936
1.915
2.505

5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:
Lp.
1.

Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym
o dopuszczalnej masie całkowitej
(w tonach)
od 7 – poniżej 12

Stawka podatku
(w złotych)
980

6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

Lp.

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

mniej niż

1.
2.
3.

12
18
25

18
25

4.
5.
6.
7.

12
28
33
38

28
33
38

8.
9.

12
38

38

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
330
439
543
Dwie osie
654
871
1.226
1.732
Trzy osie
1.142
1.523

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
439
654
872
1.089
1.363
1.470
1.808
1.470
1.745
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7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
Lp.
1.
2.
3.

Autobusy – ilość miejsc siedzących
Mniejszej niż 15
Nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż 30
Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)
543
763
1.634

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 126/XXIV/04 Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, jednakże nie
wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
KAZIMIERZ PIETRUSZKA

4098
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatków od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień
z tych podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 5, art. 6 ust.12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84
ze zm.) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:
§1
Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości
na terenie Gminy Osiecznica wynosi:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni 0,65 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,60 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni 0,33 zł
2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej
0,56 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
18,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej
8,20 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,60 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
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blicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,00 zł
3. od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1683).

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie:
a) opieki społecznej,
b) działalności charytatywnej w okresie jej wykonywania,
c) ochrony przeciwpożarowej,
d) rękodzieła ludowego,
3) budowle związane z dostarczaniem wody
i oczyszczaniem ścieków.

§2
1. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych i budynków pozostałych będących własnością osób fizycznych w części niezajętej na
prowadzenie działalności gospodarczej i na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
wynoszą:
a) od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni
użytkowej 0,10 zł
b) od budynków pozostałych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 1,55 zł
2. Stawki podatku od nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zbytków wynoszą:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,34 zł
b) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
od
1 m2 powierzchni użytkowej 9,20 zł
§3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki,
kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
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§4
Inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokość
prowizji za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy Osiecznica.
§5
Traci moc uchwała nr XXVI/137/04 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień z tych podatków.
§6
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica, który zobowiązany jest również do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w sołectwach
i w jednostkach organizacyjnych gminy przed dniem
1 stycznia 2006 r.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatków i opłat lokalnych od 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGUSŁAW PAGÓRSKI

4099
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 14 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; z późn. zm.), art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
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§1
Określa się wzory informacji podatkowych:
1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego INRL-1, załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały, wraz z załącznikami:
a) dane o nieruchomościach IN-1,
b) dane o nieruchomościach rolnych IR-1,
c) dane o nieruchomościach leśnych – IL-1.
§2
Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN – 1, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Określa się wzór deklaracji na podatek rolny DR-1,
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Określa się wzór deklaracji na podatek leśny DL-1,
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Tracą moc uchwały:
1. Nr II/18/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem rolnym,
2. Nr II/19/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów
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formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
3. Nr II/20/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem leśnym,
4. Nr IV/2003 Rady Gminy Osiecznica z dnia
30 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale nr
II/18/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem rolnym,
5. Nr XXVI/139/04 Rady Gminy Osiecznica z dnia
17 listopada 2004 r. w sprawie zmian w uchwale
nr II/19/2002 Rady Gminy Osiecznica z dnia
3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu
opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia
2006 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGUSŁAW PAGÓRSKI
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25505 –

Poz. 4099

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25506 –

Poz. 4099
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Poz. 4100 i 4101

4100
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1

§4

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2005 roku (ogłoszoną w M. P.
Nr 62, poz. 867 z dnia 26 października 2005 r.),
z kwoty 27,88 zł za 1 q do kwoty 27,00 zł za 1 q,
przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2006 roku.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2006 roku.

§3
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Traci moc uchwała nr XX/128/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec.

JAN DURDA

4101
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków
i opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z dnia
14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) uchwala się, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,30 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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a) mieszkalnych – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m2,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej, statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,30 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem
budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, oraz budowli służących do składowania i segregacji odpadów na terenach
przewidzianych na ten cel w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, dla których
ustala się stawkę 1% ich wartości.
2. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości
1) budynki, budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycznej,
ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych
do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
grunty wykorzystywane na potrzeby związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
2) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.

Poz. 4101 i 4102
§2

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania
psów w wysokości – 26,00 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu
posiadania psów przez osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe – od jednego psa na
każde gospodarstwo domowe.
3. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez
wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
4. Podatek od posiadania psów pobierany jest w wysokości połowy stawki określonej w § 2 ust. 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwała nr XX/129/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
§5
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN DURDA

4102
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 486,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –
700,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.000,00 zł,
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton –
1.300,00 zł,
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton –
1.400,00 zł,
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton –
1.500,00 zł,
d) 15 ton i więcej – 1.700,00 zł,
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton –
1.700,00 zł,
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton –
1.800,00 zł,
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton –
1.900,00 zł,
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony –
2.000,00 zł,
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton –
2.100,00 zł,
f) 25 ton i więcej – 2.100,00 zł,
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie
całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton –
2.100,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton –
2.100,00 zł,
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton –
2.100,00 zł,
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.290,00 zł,
– inny system zawieszenia osi jezdnych –
2.452,80 zł,
e) 31 ton i więcej:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.290,00 zł,
– inny system zawieszenia osi jezdnych –
2.452,80 zł,
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1.000,00
zł,
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz. 4102

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton –
1.500,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton –
1.500,00 zł,
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton –
1.500,00 zł,
d) 31 ton i więcej
– z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne –
1.700,00 zł,
– inny system zawieszenia osi jezdnych –
1.850,00 zł,
2) o trzech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton –
1.730,00 zł,
b) 40 ton i więcej:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne –
2.290,00 zł,
– inny system zawieszenia osi jezdnych –
2.400,00 zł,
5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton – 250,00 zł,
6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton –
300,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton –
500,00 zł,
c) 25 ton i więcej – 600,00 zł,
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton –
500,00 zł,
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony –
850,00 zł,
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton –
1.300,00 zł,
d) 38 ton i więcej – 1.700,00 zł,
3) o trzech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton –
1.300,00 zł,
b) 38 ton i więcej – 1.300,00 zł,
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 15 miejsc – 700,00 zł,
b) nie mniej niż 15 i mniej niż 30 miejsc – 900,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.400,00 zł.
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§2

§5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia
2006 roku.

§3
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
§4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Traci moc uchwała nr XII/73/03 z dnia 4 grudnia
2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

JAN DURDA

4103
UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 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, ze zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1

§3

1. Określa się wzór formularza:
a) informacji na podatek rolny – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
b) deklaracji na podatek rolny – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
2. Określa się wzór formularza:
a) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – stanowiący załącznik nr 3 do
uchwały,
b) deklaracji na podatek od nieruchomości – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
3. Określa się wzór formularza:
a) informacji na podatek leśny – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,
b) deklaracji na podatek leśny – stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

Traci moc uchwała nr XX/130/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji i informacji stosowanych w podatku
od nieruchomości, rolnym i leśnym.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JAN DURDA
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4104
UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2002 Rady Gminy Czarny Bór z dnia
10 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru
i poboru podatku rolnego, leśnego i 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
ze zmianami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust.
9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:
§1

§4

Zmienia się dotychczasową treść § 1 uchwały
nr III/10/2002 Rady Gminy Czarny Bór z dnia
20 grudnia 2002 roku w ten sposób, że ustala się nowy wzór formularza DR-1 – deklaracja na podatek
rolny, Dl-1 – deklaracja na podatek leśny,DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§2
Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

§3

HENRYKA WYSZKOWSKA

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4105
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr
68, poz. 956) uchwala się, co następuje:
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§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Świdnica:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
0,65 zł od
1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
3,52 zł od
1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,15 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych
0,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,37 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 2,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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e) od pozostałych (budynki gospodarcze) 4,35 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) garaży
5,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,01 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Świdnica.
§3
Traci moc uchwała nr XXIX/358/2004 Rady Gminy
Świdnica z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005
rok.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WIESŁAW MALISZ

4106
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr
68, poz. 956) uchwala się, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie Gminy Świdnica:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
556 zł,
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 927 zł,
c) pow. 9 ton a poniżej 12 ton 1133 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej
i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1133 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-
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tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 412 zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 515 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton według stawek określonych w załączniku nr
3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc 515 zł,

Poz. 4106

b) powyżej 15 do 30 miejsc włącznie
c) powyżej 30 miejsc 1823 zł.

927 zł,

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Świdnica.
§3
Traci moc uchwała nr XXIX/359/2004 Rady Gminy
Świdnica z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i uchwała nr XXX/367/2004 Rady Gminy Świdnica
z dnia 25 listopada 2004 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
§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.
PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
WIESŁAW MALISZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Świdnica z dnia 17 listopada
2005 r. (poz. 4106)
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art.8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
570
570
570
1290
Trzy osie
1624
1624
1624
1624
1624
1624
Cztery osie i więcej
2444
2444
2444
2444
2444

Inny system zawieszenia
osi jezdnych
570
570
570
1290
1624
1624
1624
1624
1624
1624
2444
2444
2444
2444
2444
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Świdnica z dnia 17 listopada
2005 r. (poz. 4106)

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
947
947
947
1412
Trzy osie
1775
1775

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
947
947
947
1936
1775
2505

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Świdnica z dnia 17 listopada
2005 r. (poz. 4106)
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art.8 pkt.6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1
Jedna oś
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie
12
38

2

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4

18
25

329
329
578

329
329
578

28
33
38

1330
1330
1330
1750

1330
1330
1330
1750

38

971
1319

971
1319
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4107
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
2) budynki gospodarcze stanowiące własność
(współwłasność) rencistów i emerytów, którzy
przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian
za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Świdnica.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WIESŁAW MALISZ

4108
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA
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; ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków
transportowych jak niżej:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 456 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 756 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 960 zł.
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od ilości osi i rodzaju zawieszenia.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do poniżej 5,5 tony – 444 zł,
b) od 5,5 tony do poniżej 7,5 tony – 588 zł,
c) od 7,5 tony do poniżej 9,5 tony – 732 zł,
d) od 9,5 tony do poniżej 12 ton – 984 zł.
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od ilości osi i rodzaju zawieszenia:
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
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7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie – 650 zł,
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 960 zł.
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) poniżej 15 miejsc – 984 zł,
a) równej i wyższej niż 15 miejsc do poniżej
30 miejsc – 1 320 zł,
b) równej i wyższej niż 30 – 1 620 zł.

Poz. 4108

wek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowania do ustalenia podatku od środków transportowych od 1 stycznia
2006 roku.
§4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica, który zobowiązany jest również do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń w sołectwach
i w jednostkach organizacyjnych gminy przed dniem
1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

§2
Uchyla się uchwałę nr XXXV/190/05 Rady Gminy
Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie sta-

BOGUSŁAW POGÓRSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Osiecznica z dnia 21 listopada
2005 r. (poz. 4108)
Stawki roczne podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Lp.
nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

1
2
3
4

12
13
14
15

13
14
15

1
2
3
4
5
6

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1
2
3
4
5

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka roczna podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
4
dwie osie
996,00 zł
1 056,00 zł
1 146,00 zł
1 266,00 zł
trzy osie
1 056,00 zł
1 178,00 zł
1 260,00 zł
1 362,00 zł
1 464,00 zł
1 584,00 zł
cztery i więcej osi
1 368,00 zł
1 428,00 zł
1 488,00 zł
1 872,00 zł
1 932,00 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
5
1
1
1
1

056,00
146,00
266,00
412,00

zł
zł
zł
zł

1
1
1
1
1
1

158,00
260,00
362,00
464,00
584,00
680,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł

1
1
1
2
2

428,00
488,00
872,00
448,00
460,00

zł
zł
zł
zł
zł
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Osiecznica z dnia 21 listopada
2005 r. (poz. 4108)

Stawki roczne podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton

Lp.
1
1
2
3
4
1
2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
Stawka roczna podatku w złotych
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inne systemy
balastowy + przyczepa (w tonach)
pneumatycznym lub zawieszeniem
zawieszenia osi
nie mniej niż
mniej niż
uznanym za równoważne
jezdnych
2
3
4
5
dwie osie
12
18
780,00 zł
960,00 zł
18
25
1 140,00 zł
1 260,00 zł
25
31
1 260,00 zł
1 380,00 zł
31
1 428,00 zł
1 932,00 zł
trzy osie
12
40
1 248,00 zł
1 728,00 zł
40
1 728,00 zł
2 496,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Osiecznica z dnia 21 listopada
2005 r. (poz. 4108)
Stawki roczne podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Lp.

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

mniej niż

1

2

3

1
2
3

12
18
25

18
25

1
2
3
4

12
28
33
38

28
33
38

1
2

12
38

38

Stawka roczna podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
4
jedna oś
588,00 zł
648,00 zł
768,00 zł
dwie osie
648,00 zł
888,00 zł
1 008,00 zł
1 152,00 zł
trzy osie
828,00 zł
1 008,00 zł

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
5
648,00 zł
768,00 zł
888,00 zł
768,00 zł
1 008,00 zł
1 296,00 zł
1 704,00 zł
1 008,00 zł
1 284,00 zł
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4109
UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2
powierzchni użytkowej – 0,53 zł,
2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 17,76 zł,
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,27 zł,
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,55 zł,
5. od budynków pozostałych lub ich części, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej –
5,94 zł,
6. od budowli lub ich części 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7,
7. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,64 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,48 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni – 0,16 zł.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Janowice Wielkie.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XXI/89/2004 Rady Gminy w Janowicach
Wielkich z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości, jednakże
nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 roku.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZYMON MŁODZIŃSKI

4110
UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwala, co
następuje:
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§1
1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 612 zł,
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 714 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 816 zł,
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczy
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton – 867 zł,
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton – 918 zł,
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton –
1020 zł,
d) nie mniej niż 15 ton – 1285 zł,
2) o trzech osiach z zwieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton – 1020
zł,
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton –
1122 zł,
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton – 1224
zł,
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony –
1326 zł,
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton –
1612 zł,
f) nie mniej niż 25 ton – 1632 zł,
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne i innym systemem zawieszenia
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton –
1887 zł,
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton –
1989 zł,
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton – 2091
zł,
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 2346 zł,
– inne systemy zawieszenia – 2501 zł,
e) nie mniej niż 31 ton:
– z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 2407 zł
– inne systemy zawieszenia – 2501 zł,
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej niż 12 ton – 1326 zł,
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepą
o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne i in-
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nym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton –
1428 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton –
1530 zł,
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton –
1632 zł,
d) nie mniej niż 31 ton
– z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 1836 zł,
– inne systemy zawieszenia – 1936 zł,
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne i innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton –
1808 zł,
b) nie mniej niż 40 ton
– z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne – 2346 zł,
– inne systemy zawieszenia – 2505 zł,
5. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton – 510 zł,
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton –
408 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton –
459 zł,
c) nie mniej niż 25 ton – 573 zł,
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton –
663 zł,
b) nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony –
867 zł,
c) nie mniej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton –
1326 zł,
d) nie mniej niż 38 ton – 1734 zł,
3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton –
969 zł,
b) nie mniej niż 38 ton – 1632 zł,
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1020 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1377 zł.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Janowice Wielkie.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.
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§4

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XII/46/2003 Rady Gminy w Janowicach
Wielkich z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie
podatku od środków transportowych, jednakże nie
wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SZYMON MŁODZIŃSKI

4111
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. z roku 2002 Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz
art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(t.j. z roku 1993 Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 9
ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:
§1

§3

Ustala się wzory formularzy informacji i deklaracji w
sprawie:
1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych
załącznik nr 1 do uchwały,
2. Podatku od nieruchomości od osób prawnych –
załącznik nr 2 do uchwały,
3. Podatku rolnego od osób fizycznych – załącznik
nr 3 do uchwały,
4. Podatku rolnego od osób prawnych – załącznik
nr 4 do uchwały,
5. Podatku leśnego od osób fizycznych – załącznik
nr 5 do uchwały,
6. Podatku leśnego od osób prawnych – załącznik
nr 6 do uchwały.

Traci moc uchwała nr 212/XXVII/ 2004 Rady Gminy
Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 roku w sprawie
określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji
w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego.
§4

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie
w prasie lokalnej.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od roku 2006.
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK
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4112
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
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. z późn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mysłakowice.
1) Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych w których zastosowano ogrzewanie elektryczne, gazowe, pompa cieplna, olejowe, wiatrowe lub słoneczne oraz wykorzystywane do działalności w zakresie agroturystyki
w wysokości 0,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) pozostałych mieszkalnych w wysokości 0,54 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 1,80 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych otrzymanych w bezpłatne użytkowanie w zamian za zdane gospodarstwo rolne na
Skarb Państwa w celu otrzymania renty lub emerytury, jeżeli nie są wynajęte lub wydzierżawione
3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
2) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków 0,66 zł od
1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,23
zł od 1 m2 powierzchni.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie
w prasie lokalnej.
§3
Traci moc uchwała nr 119/XV/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i uchwała
nr 213/XXVII/2004 Rady Gminy Mysłakowice z dnia
20 listopada 2004 w sprawie zmiany uchwały
Nr 119/XV/2003 Rady Gminy Mysłakowice z dnia
28 listopada 2003 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od nieruchomości od roku 2006.
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK
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4113
UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla podatku od
nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek rolny,
leśny, od nieruchomości) w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. – Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), oraz
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r.
Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku
leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.
zm.) Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:
§1

§3

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym oraz podatku
od nieruchomości w drodze inkasa.
Inkasentami na terenie gminy są następujące osoby:
we wsi Mysłakowice – Andrzej Wrona zamieszkały
w Mysłakowicach
we wsi Łomnica – Bogusław Trzaska zamieszkały w
Łomnicy
we wsi Kostrzyca – Henryk Kafel zamieszkały w Kostrzycy
we wsi Bukowiec – Bogusław Kędzierski zamieszkały
w Bukowcu
we wsi Karpniki – Henryk Zabielski zamieszkały
w Karpnikach
we wsi Dąbrowica – Józef Karpiński zamieszkały
w Dąbrowicy
we wsi Strużnica – Józefa Garbowska zamieszkała
w Strużnicy
we wsi Krogulec
Kazimierz Sadza zamieszkały
w Krogulcu
we wsi Gruszków – Witold
Sztul zamieszkały
w Gruszkowie
we wsi Wojanów i Bobrów – Leszek Olejniczak zamieszkały w Wojanowie
z którymi Wójt zawiera umowę cywilnoprawną.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§2
Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 10%
od zainkasowanej sumy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie
w prasie lokalnej.
§5
Traci moc uchwała nr 214/XVII/2004 Rady Gminy
Mysłakowice z dnia 20 listopada 2004 roku w sprawie
ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla
podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)
w drodze inkasa.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku 2006.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
JOLANTA PECIAK

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25560 –

Poz. 4114 i 4115

4114
UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z p. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926
i z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Nr 200, poz. 1680 z 2002 roku) Rada Gminy
Platerówka uchwala, co następuje:
§1

§3

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniego
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2005 r. w wysokości 27,88 zł za 1 q (M. P. Nr 62,
poz. 867) do kwoty 25 zł za 1 q i przyjmuje się tę
cenę jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Platerówka na rok podatkowy 2006.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego
od 2006 roku.
§4
Traci moc uchwała nr XIV/83/04 Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2004 roku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF BRUKOWSKI

4115
UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
późn. zm.), art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Platerówka
uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25561 –

Poz. 4115

§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak niżej:
I. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane przed
1990 rokiem:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 348,– zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 444,– zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 540,– zł.
II. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane po
1990 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 250,– zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 400,– zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 500,– zł.
III. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Lp.
nie mniej niż

mniej niż

a)
b)

12
15

15

c)
d)

12
23

23

e)
f)

12
29

29

Roczna stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
dwie osie
400,– zł
554,– zł
trzy osie
659,– zł
1.014,– zł
cztery i więcej osi
1.042,– zł
1.654,– zł

inne systemy
zawieszenia
600,– zł
1.252,– zł
1.013,92,– zł
1.577,– zł
1.654,– zł
2.452,80,– zł

IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane przed 1990 rokiem:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 360,– zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 420,– zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 480,– zł.
V. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowane po 1990 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 300,– zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 380,– zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 400,– zł.
VI. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Lp.

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

mniej niż

a)
b)

12
31

31

c)
d)

12
40

40

Roczna stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
dwie osie
504,90,– zł
1.271,70,– zł
trzy osie
1.220,30,– zł
1.550,70,– zł

inne systemy
zawieszenia
828,– zł
1.742,66,– zł
1.550,70,– zł
2.304,74,– zł

VII. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowane przed 1990 rokiem:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie
– 360,– zł,
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 480,– zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25562 –

Poz. 4115

VIII. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wyprodukowane po 1990 roku:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie
– 300,– zł,
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
– 400,– zł.
IX. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:

Lp.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepy
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

a)
b)

12
25

25

c)
d)

12
38

38

e)
f)

12
38

38

Roczna stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
1 oś
200,– zł
320,– zł
2 osie
850,– zł
1.150,– zł
3 osie
677,– zł
943,– zł

inne systemy
zawieszenia
320,– zł
562,– zł
1.292,– zł
1.700,– zł
943,– zł
1.281,– zł

X.

Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, wyprodukowane przed 1990 rokiem:
a) poniżej 30
– 700,– zł,
b) równej i wyższej niż 30
– 800,– zł.
XI. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, wyprodukowane po 1990 roku:
a) poniżej 30
– 600,– zł,
b) równej i wyższej niż 30
– 700,– zł.
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb
jednostek i zakładów budżetowych gminy i stanowiące ich własność, określone w § 1 pkt I, II, IV, V, VII, VIII,
X, XI.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych od 2006 roku.
§5
Traci moc uchwała nr VIII/53/03 Rady Gminy w Platerówce z dnia 25 listopada 2003 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF BRUKOWSKI
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4116
UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U.
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w
następującej wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł za 1
m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60 zł od 1 ha
powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego –
0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,45 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,28 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego –
2,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej.

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 wyżej cyt.
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich
części zajęte na potrzeby administracji samorządu
terytorialnego oraz na cele działalności w zakresie
kultury i kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
2. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich
części związane z procesem poboru oraz zaopatrzeniem odbiorców w wodę.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości od 2006 roku.
§5
Traci moc uchwała nr XIV/82/04 Rady Gminy w Platerówce z dnia 15 listopada 2004 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF BRUKOWSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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Poz. 4117

4117
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: z roku
2002 Nr 200, poz. 1683, z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i
Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175,
poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68,
poz. 956) Rada Gminy Kamienna Góra postanawia:
§1
Określić stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,68 zł
od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,15 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 gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8,58 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego
6,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 7 (ustawy
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity :Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 z późn. zm.).
§2
Zwolnić od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich
części zajęte na cele działalności w zakresie kultury,
kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
2. grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części, będące własnością gminy, z wyjątkiem oddanych w użyczenie lub trwały zarząd oraz zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250
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4118
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, oraz
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 10
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683, z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 2, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782,
oraz z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462
i Nr 179, poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956 z dnia
14 listopada 2005 roku) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:
§1
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 587,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 762,00 zł,
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 976,00 zł,
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
2.1. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton
892,00 zł,
b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton
925,00 zł,
c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton
979,00 zł,
d) nie mniej niż 15 ton 1 324,00 zł,
2.2. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton
1 088,00 zł,
b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton
1 195,00 zł,
c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton
1 304,00 zł,
d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony
1 414,00 zł,
e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton
1 668,00 zł,
f) nie mniej niż 25 ton 1 688,00 zł,
2.3. o czterech osiach i więcej z zawieszeniem
pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za
równoważne lub innym i dopuszczalnej masie
całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton
1 633,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton
1 743,00 zł,
c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton
1 960,00 zł,
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton
2 500,00 zł,
e) nie mniej niż 31 ton 2 500,00 zł,
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 090,00 zł,
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą lub przyczepa
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
4.1. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton
1 414,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton
1 522,00 zł,
c) nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton
1 630,00 zł,
d) nie mniej niż 31 ton 1 936,00 zł,
4.2. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton
1 925,00 zł,
b) nie mniej niż 40 ton 2 410,00 zł,
5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojaz-
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dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 380,00 zł,
6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, który łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
6.1. o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym,
z zawieszeniem uznanym za równoważne lub
innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton
435,00 zł,
b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton
490,00 zł,
c) nie mniej niż 25 ton 653,00 zł,
6.2. dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton
653,00 zł,
b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony
925,00 zł,
c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton
1 414,00 zł,
d) nie mniej niż 38 ton 1 742,00 zł,
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6.3. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem uznanym za równoważne
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton
1 195,00 zł,
b) nie mniej niż 38 ton 1 414,00 zł,
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 636,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 304,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ

4119
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.441 i Nr 175, poz.457)
w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiany: z roku 2002
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782
oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października
2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Kamienna Góra postanawia, co następuje:
§1

§2

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 20,00 zł rocznie od jednego psa.

Ustala się podatek od posiadania psa w połowie stawki, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po
30 czerwca roku podatkowego.
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§3

§5

Podatek jest płatny jednorazowo w terminie do 31
marca roku podatkowego lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Uchwała wchodzi w życie w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku
podatkowego 2006.

§4

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

TADEUSZ GABRYŚ

4120
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 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 ze zm.), 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 Gminy Kamienna Góra postanawia:
§1
Określić wzory formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, tj.
– „deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1”
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
– „informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1” załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
– „dane o nieruchomościach ZN-1/A” załącznik nr 3
do niniejszej uchwały,
– „dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości ZN-1/B” załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Określić wzory formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku rolnego, tj.
– „deklaracja na podatek rolny DR-1” załącznik nr 5
do niniejszej uchwały,
– „informacja w sprawie podatku rolnego IR-1”
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
– „dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A”
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
– „dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B” załącznik nr 8 do niniejszej
uchwały.
§3
Określić wzory formularzy niezbędnych do wymiaru
i poboru podatku leśnego, tj.

– „deklaracja na podatek leśny DL-1” załącznik nr 9
do niniejszej uchwały,
– „informacja w sprawie podatku leśnego IL-1”
załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
– „dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A”
załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
– „dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZL-1/B”
załącznik nr 12 do niniejszej
uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc uchwała
nr II/9/02 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, jednakże
nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006 roku.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ GABRYŚ

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25568 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25569 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25570 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25571 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25572 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25573 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25574 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25575 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25576 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25577 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25578 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25579 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25580 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25581 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25582 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25583 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25584 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25585 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25586 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25587 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25588 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25589 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25590 –

Poz. 4120

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 250

– 25591 –

Poz. 4120

– 25592 –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1)

2)

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,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21
Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 75 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 42,32 zł (w tym 7% VAT)

