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4121 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Bardo 

 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. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1a 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 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

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

towych w podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Bardzie uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Stawki opłat targowych za każdy dzień dokonywa-

nia sprzedaży na targowisku miejskim przy ul. No-

worudzkiej w Bardzie wynoszą: 

a) za prowadzenie sprzedaży z ręki, 

kosza, skrzynki                    3,00 zł 

b) za prowadzenie sprzedaży z ziemi 

na powierzchni do 2 m2         5,00 zł 

c) za prowadzenie sprzedaży ze stolika  

(do 2 m2 powierzchni)         7,00 zł 

d) za prowadzenie sprzedaży ze stoisk, 

straganów o powierzchni do 2 m2   10,00 zł 

e) za prowadzenie sprzedaży z namiotu   12,00 zł 

f) za prowadzenie sprzedaży z przyczep, 

pojazdów samochodowych, wozów 

konnych itp.         12,00 zł 

2. Stawki opłat targowych za każdy dzień dokonywa-

nia sprzedaży poza targowiskiem miejskim przy 

ul. Noworudzkiej w Bardzie wynoszą: 

a) za prowadzenie sprzedaży z ręki, kosza  4,00 zł 

b) za prowadzenie sprzedaży z ziemi 

na powierzchni do 2 m2         7,00 zł 

c) za prowadzenie sprzedaży ze stolika 

do 2 m2  powierzchni         9,00 zł 
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d) za prowadzenie sprzedaży ze stoisk, 

straganów o powierzchni 2 m2     12,00 zł 

e) za prowadzenie sprzedaży z namiotu  14,00 zł 

f) za prowadzenie sprzedaży z przyczep, 

pojazdów samochodowych, wozów 

konnych itp.          14,00 zł 

3. Przekroczenie powierzchni powoduje zwiększenie 

opłaty targowej o każdą dodatkową jednostkę po-

wierzchni wymienioną w punkcie 1 ppkt. b, c, d 

oraz w punkcie 2 ppkt. b, c, d. 

Za niepełną jednostkę powierzchni opłata targowa wy-

nosi pełną kwotę. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa 

przez inkasentów. 

2. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasenta 

w wysokości 40% zainkasowanej kwoty. 

3. Inkaso opłaty targowej w mieście Bardo powierza 

się Panu Zdzisławowi Smolińskiemu oraz Pani Mał-

gorzacie Łabiak. 

4. Ustala się inkasentów poboru opłaty targowej na 

terenie wiejskim w osobach sołtysów aktualnie peł-

niących funkcje w sołectwach; Brzeżnica, Dębowi-

na, Dzbanów, Grochowa, Janowiec, Laskówka, 

Opolnica, Potworów, Przyłęk. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr II/7/02 Rady Miejskiej w Bardzie 

z dnia 4 grudnia  2002 roku w sprawie opłaty targowej 

na terenie Gminy Bardo. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Bardo. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 

§ 6 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 MARIA MAJKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 

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

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

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

rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 usta-

wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jed-

nolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy 

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

z późn. zm.) uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nie-

ruchomości, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-

ści, który stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolne-

go, który stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, który 

stanowi załącznik nr 4 niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśne-

go, który stanowi załącznik nr 5 niniejszej uchwały. 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny, który 

stanowi załącznik nr 6 niniejszej uchwały. 
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§ 7 

Traci moc uchwała nr XXVI/164/2004 Rady Miejskiej 

w Jelczu-Laskowicach z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji 

stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym 

i leśnym. 

 

 

 

 

 

 

§ 9 

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 MIEJSKIEJ 

 MARIAN ORZECHOWSKI 

 

 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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4123 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień podatku 

od środków transportowych na 2006 rok 

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

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

zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)1, 

obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.  

(Monitor Polski  Nr 62, poz. 859), oraz obwieszczenia Ministra Finansów 

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

towych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się na rok podatkowy 2006 na obszarze Miasta 

i Gminy Jelcz-Laskowice następujące stawki podatku 

od środków transportowych 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony włącz-

nie, wyposażonego w katalizator spalin, w zależno-

ści od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie     –     601,00 zł 

2) od 1999 r.         –     545,00 zł 

1a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, 

w zależności od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie     –     656,00 zł 

2) od 1999 r.        –     601,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, 

w zależności od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie     –      980,00 zł 

2) od 1999 r.        –      871,00 zł 

2a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, 

w zależności od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie      –   1.093,00 zł 

2) od 1999 r.        –      980,00 zł 

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, 

wyposażonego w katalizator  spalin, w zależności 

od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie      –   1.199,00 zł 

2) od 1999 r.        –   1.091,00 zł 

3a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, 

niewyposażonego w katalizator spalin, w zależno-

ści od roku produkcji: 

1) do 1998 r. włącznie      –   1.312,00 zł 

2) od 1999 r.        –   1.199,00 zł 

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależ-

ności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 12 ton i poniżej 15 ton, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.528,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.635,00 zł 

b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 15 ton i powyżej, w zależności od rodzaju 

zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.745,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.851,00 zł 

c) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 12 ton i poniżej 25 ton, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.964,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  2.074,00 zł 

d) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 25 ton i powyżej, w zależności od rodzaju 

zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  2.183,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  2.290,00 zł 

e) cztery osie jezdne i więcej, dopuszczalna masa 

całkowita od 12 ton i poniżej 31 ton, w zależno-

ści od rodzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  2.282,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  2.505,00 zł 

f) cztery osie jezdne i więcej, dopuszczalna masa 

całkowita od 31 ton i powyżej, w zależności od 

rodzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne   –  2.400,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych      –  2.505,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
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czepą, wyposażonego w katalizator spalin, o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 

3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od roku pro-

dukcji: 

1) do 1998 r. włącznie      –  1.419,00 zł 

2) od 1999 r.         –  1.309,00 zł 

5a) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, niewyposażonego w katalizator spalin, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od 

roku produkcji: 

1) do 1998 r. włącznie      –  1.531,00 zł 

2) od 1999 r.         –  1.419,00 zł 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 12 ton do 36 ton włącznie w zależności od 

rodzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.781,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.856,00 zł 

b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

powyżej 36 ton, w zależności od rodzaju zawie-

szenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  2.343,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  2.441,00 zł 

c) trzy osie jezdne i więcej, dopuszczalna masa cał-

kowita od 12 ton i poniżej 40 ton, w zależności 

od rodzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.854,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.932,00 zł 

d) trzy osie jezdne i więcej, dopuszczalna masa cał-

kowita od 40 ton i powyżej, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  2.400,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  2.500,00 zł 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-

nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, w zależności od roku 

produkcji: 

1) do 1998 r. włącznie      –     655,00 zł 

2) od 1999 r.         –     545,00 zł 

8) od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-

łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby 

osi jezdnych:  

a) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całkowita 

od 12 ton i poniżej 25 ton, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –     871,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.092,00 zł 

b) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całkowita 

od 25 ton i powyżej, w zależności od rodzaju 

zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.379,00 zł 

– inne systemy zawieszenia  –  1.486,00 zł 

c) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 12 ton i poniżej 38 ton, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.399,00 zł 

– inne systemy zawieszenia  –  1.507,00 zł 

d) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 38 ton i powyżej, w zależności od rodzaju 

zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.805,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.911,00 zł 

e) trzy osie jezdne, dopuszczalna maca całkowita 

od 12 ton i poniżej 38 ton, w zależności od ro-

dzaju zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.423,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.531,00 zł 

f) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 

od 38 ton i powyżej, w zależności od rodzaju 

zawieszenia: 

– zawieszenie pneumatyczne 

lub uznane za równoważne  –  1.826,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych       –  1.936,00 zł 

9) od autobusu do mniej niż 30 miejsc, wyposażo-

nego w katalizator spalin lub instalację gazową, 

w zależności od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie     –  1.024,00 zł 

2) od 1999 r.        –     897,00 zł 

9a) od autobusu do mniej niż 30 miejsc, niewyposażo-

nego w katalizator spalin ani w instalację gazową, 

w zależności od roku produkcji pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie      –  1.161,00 zł 

2) od 1999 r.          –  1.024,00 zł 

10) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej 

niż 30, wyposażonych w katalizator spalin lub in-

stalację gazową, w zależności od roku produkcji 

pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie      –  1.801,00 zł 

2) od 1999 r.         –  1.691,00 zł 

10a) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej 

niż 30, niewyposażonych w katalizator spalin ani 

instalację gazową, w zależności od roku produkcji 

pojazdu: 

1) do 1998 r. włącznie      –  1.936,00 zł 

2) od 1999 r.         –  1.801,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych 

pojazdy wykorzystywane do wykonywania zadań do-

tyczących ochotniczej ochrony przeciwpożarowej. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 MARIAN ORZECHOWSKI 

 

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

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

rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 

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

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dnia uzyskania przez 

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

wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4124 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnień w podatku leśnym 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym  (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 
 

 

§ 1 

Zwalnia się z podatku leśnego lasy stanowiące wła-

sność Gminy nieoddane w posiadanie zależne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 MARIAN ORZECHOWSKI 
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4125 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

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

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

art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 

z 1998 r. Nr 94, poz. 431 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.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 ze zm.) uchwala się, 

co następuje:  
 

 

§ 1 

Określa się wzór informacji od osób fizycznych 

w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór informacji od osób fizycznych 

w sprawie podatku rolnego, stanowiącej załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji od osób fizycznych 

w sprawie podatku leśnego, stanowiącej załącznik nr 3 

do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji od osób prawnych od nie-

ruchomości, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór deklaracji od osób prawnych na poda-

tek rolny, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji od osób prawnych na poda-

tek leśny, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Piława Górna. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ CHRZANOWSKI 
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4126 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna do wyliczenia podatku 

leśnego na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1682 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna do wyli-

czenia podatku leśnego na rok 2006 w kwocie 

131,35 zł za m3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Piława Górna. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez opublikowanie 

w  Dzienniku    Urzędowym    Województwa    Dolno-

śląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ CHRZANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4127 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego 

na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, 

poz. 431 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta do wyliczenia 

podatku rolnego na rok 2006 w kwocie 27,88 zł za 

1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Piława Górna. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez opublikowanie 

w  Dzienniku    Urzędowym    Województwa    Dolno-

śląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ CHRZANOWSKI 
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4128 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra na 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się cenę skupu 1 q żyta przyjmowanej do obli-

czenia podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra 

w wysokości 27,88 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Twardogóra. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4129 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe 

nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej 

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

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

z późn. zm.), oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e 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 Miejska w Twardogórze uchwala, co nastę-

puje: 

 

 

§ 1 

Ustala się wysokość opłat administracyjnych na terenie 

gminy Twardogóra za następujące czynności urzędowe 

nieobjęte opłatą skarbową: 

1. sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego od każdej strony formatu 

A-4 – 21,- zł nie więcej niż 204,49 zł.  

2. sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego od każdej strony for-

matu A-4 – 26,- zł nie więcej niż 204,49 zł. 

3. sporządzenie wypisu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 

każdej strony A-4 – 21,- zł nie więcej niż 

204,49 zł. 

4. sporządzenie wyrysu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 

każdej strony A-4 – 26,- zł nie więcej niż 

204,49 zł. 

§ 2 

1. Opłaty administracyjne wnoszone są na rachunek 

bankowy Gminy Twardogóra lub w kasie Urzędu, 

przed  dokonaniem  czynności,  o  której  mowa 

w § 1. 

2. Opłaty administracyjne wnoszone z tytułów wymie-

nionych w § 1 uchwały na rachunek bankowy 

w banku obsługującym budżet gminy Twardogóra 

zwolnione są z opłat. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta 

i Gminy Twardogóra. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVI/170/2004 Rady Miejskiej 

w Twardogórze z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie 

opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędo-

we nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4130 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w formie inkasa 

pieniężnego, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

na 2006 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-

datkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b 

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

z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. 

Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 

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

Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co nastę-

puje: 

 

 

§ 1 

Pobór podatków stanowiących dochody gminy: rolne-

go, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 

może odbywać się w formie inkasa. 

§ 2 

1. Z terenu miasta i gminy podatek pobierany jest 

w kasie Urzędu Miasta i Gminy. 

2. Inkasentami podatku na terenie wsi są sołtysi. 

§ 3 

Inkasenci pobierają podatek w wysokości określonej 

w nakazie płatniczym ustalającym łączne zobowiązanie 

pieniężne z tytułu podatków określonych w § 1. 

 

 

 

§ 4 

Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 4% po-

branych należności. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Twardogóra. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW ADAMSKI 
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4131 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2006 rok 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 10 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 Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

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

 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej niższej niż 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    425 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   523 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     882 zł 

 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych  nie mniej niż mniej niż 

 Dwie osie 

a) 12 14    969 zł 1 185 zł 

b) 14  1 076 zł 1 322 zł 

 Trzy osie 

c) 12 23 1 185 zł 1 507 zł 

d) 23  1 400 zł 1 830 zł 

 Cztery osie i więcej 

e) 12 25 1 185 zł 1 507 zł 

f) 25 29 1 400 zł 1 830 zł 

g) 29  1 830 zł 2 490 zł 

 

3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej 12 ton: 

od 3,5 ton do poniżej 12 ton       1 185 zł 

 

4) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

 nie mniej niż mniej niż 

 Dwie osie 

a) 12 13 1 324 zł 1 593 zł 

b) 18 31 1 400 zł 1 809 zł 

c) 31  1 492 zł 1 936 zł 

 Trzy osie 

d) 12 40 1 615 zł 1 830 zł 

e) 40  1 819 zł 2 505 zł 

 

5) przyczepy i naczepy, które 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 rol-

nego: 

od 7 ton i poniżej 12 ton         234 zł 
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6) przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 

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

nego: 

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

przyczepa i naczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

 nie mniej niż mniej niż 

 Jedna oś 

a) 12 18   254 zł    422 zł 

b) 18     475 zł    633 zł 

 Dwie osie 

c) 12 33    649 zł    897 zł 

d) 33 38    897 zł 1 364 zł 

e) 38  1 214 zł 1 795 zł 

 Trzy osie 

f) 12 38    882 zł 1 077 zł 

g) 38  1 131 zł 1 830 zł 

 

7) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc        1 023 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1 776 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra. 

§ 3 

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

skiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 

 

 

 

 

 

4132 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 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 późn. zm.) oraz art. 14 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 Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się na obszarze miasta i gminy Twardogóra 

podatek od posiadania psów, który w stosunku rocz-

nym wynosi 28,- zł od jednego psa.  

§ 2 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiada-

nia psów ciąży na osobach fizycznych posiadających 

psy. 

§ 3 

Pobór podatku odbywać się będzie w formie inkasa 

w terminie do 30 kwietnia 2006 roku. 

§ 4 

Inkasentem podatku na terenie wsi są sołtysi. 

W mieście Twardogóra inkasentem podatku jest pra-

cownik  Urzędu  Miasta i Gminy  posiadający  upoważ- 
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nienie Burmistrza. Inkasent przy wykonywaniu swoich 

prac okazuje się upoważnieniem Burmistrza.  

§ 5 

Za swoją pracę inkasent pobiera wynagrodzenie 

w wysokości 20% pobranego podatku. 

§ 6 

Poza ustawowymi zwolnieniami od podatku określo-

nymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póź-

niejszymi zmianami) wprowadza się dodatkowe zwol-

nienie z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 

pilnowania gospodarstw domowych emerytów i renci-

stów zamieszkujących samotnie. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Twardogóra. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 

 

 

4133 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

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

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

ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 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) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy: 

 

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        400 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       800 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton     1 000 zł 

 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

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

masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli. 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 13 1 200 1 450 

13 14 1 300 1 650 

14 15 1 400 1 850 

15  1 500 2 050 

TRZY OSIE 

12 17 1 700 1 800 

17 19 1 800 1 850 

19 21 1 850 1 900 

21 23 1 900 2 000 

23 25 2 000 2 050 

25  2 050 2 090 
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  cd. tabeli 

1 2 3 4 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 2 000 2 100,00 

25 27 2 050 2 150,00 

27 29 2 100 2 200,00 

29 31 2 150 2 452 80 

31  2 180 2 452,80 

 

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

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 – 1400 zł; 

 

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

o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

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

zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według  stawek określonych w poniższej tabeli 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

12 18 1 250 1 350 

18 25 1 350 1 450 

25 31 1 400 1 600 

31  1 413 1 800 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

36 40 1 850 2 000 

40  2 000 2 400 

 

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 zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.200 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, w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określo-

nych poniżej 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

JEDNA OŚ 

12 18 350 450 

18 25 450 650 

25  650 850 

DWIE OSIE 

12 28 850 1 050 

28 33 1 000 1 250 

33 38 1 100 1 400 

38  1 200 1 700 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

36 38 1 100 1 350 

38  1 200 1 500 
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7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do 

siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc 

 rok produkcji do 1999 r. włącznie   –   600 zł 

 rok produkcji od 2000 r.      –   320 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

 rok produkcji do 1999 r. włącznie   – 1250 zł 

 rok produkcji od 2000 r.      –   960 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/51/2003 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 listopada 2003 roku 

w sprawie podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ANDRZEJ DOMINIK 

 

 

 

 

 

 

 

4134 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie przyjęcia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna 

przyjmowanej dla celów ustalenia podatku leśnego na rok 2006 

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

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

z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4, art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 paź-

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

Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przyjmuje się cenę drewna obliczoną wg średniej ceny 

sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2005 roku w wysokości 

131,35 zł za 1 m3  jako podstawę obliczenia podatku 

leśnego na 2006 rok. 

§ 2 

Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia 

wymiaru i poboru podatku leśnego zawierające: 

1) informacje w sprawie podatku leśnego – załącznik 

nr 1 do uchwały 

2) deklarację na podatek leśny – załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Pieszyce. 

§ 4 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie treści uchwały w prasie lokalnej i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-

go, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ URBAN 
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4135 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2006 i zwolnień od tego podatku 

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

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

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

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

zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi: 

 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       340 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      700 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton        900 zł 

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku 

(w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

12 13 1.000 1.200 

13 14 1.200 1.450 

14 15 1.450 1.600 

15  1.600 1.800 

TRZY OSIE 

12 17 1.600 1.700 

17 19 1.700 1.800 

19 21 1.800 1.900 

21 23 1.900 2.000 

23 25 2.000 2.100 

25  2.100 2.200 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 1.900 2.000 

25 27 2.000 2.050 

27 29 2.050 2.100 

29 31 2.100 2.202 

31  2.150 2.202 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton      1.200 zł 

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie 

b) powyżej 36 ton 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

noszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 

12 18 1.000 1.100 

18 25 1.100 1.200 

25 31 1.200 1.300 

31  1.450 1.739 

TRZY OSIE 

12 40 1.600 1.800 

40  1.800 2.288 

 

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

7 ton i poniżej 12 ton                                   400 zł 

 

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

pojazdów 

a) równą 12 ton do 36 ton włącznie 

b) powyżej 36 ton  

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

noszą: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

JEDNA OŚ 

12 18    200    300 

18 25    300    450 

25     450    600 

DWIE OSIE 

12 28    600    800 

28 33    800    900 

33 38    900 1.300 

38  1.300 1.700 

TRZY OSIE 

12 38 1.100 1.300 

38  1.300 1.500 

 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc                         500 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                   1.200 zł 

 

§ 2 

Zwolnić od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wymienione w art. 8 pkt 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, związane wyłącznie z działalnością rolniczą.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pieszyce. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII/135/2004 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie okre-

ślenia w wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ URBAN 

 

 

 

4136 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości,  podatku  od 

posiadania psów,  opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji 

na 2006 rok 

 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. 1541 z późn. zm.), art. 5, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 19 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Pieszycach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHO-

MOŚCI 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 

powierzchni – 0,47 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha po-

wierzchni – 3,61 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– od 1 m2 powierzchni – 0,10 zł 

d) pod wyciągiem narciarskim od 1 m2 powierzchni 

gruntu z wyjątkiem gruntu pod budynkami – 

0,30 zł 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

0,39 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

14,00 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 

– 8,58 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

3. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 

powierzchni użytkowej 

a) garaży – 6,17 zł 

b) domów letniskowych – 6,17 zł 

c) komórek i zabudowań gospodarczych – 1,00 zł 

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organiza-

cje pożytku publicznego – 6,17 zł 

e) pozostałych niewyszczególnionych – 6,17 zł 

4. Od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

OPŁATA TARGOWA 

1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej od pod-

miotów dokonujących sprzedaży na targowisku 

w następującej wysokości: 

a) 4,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowi-

ska do 4,5 m2 włącznie 

b) 8,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targowi-

ska od 4,5 m2 do 9 m2 włącznie 

c) 12,00 zł przy korzystaniu z powierzchni targo-

wiska od 9 m2 do 18 m2 włącznie  

2. Za korzystanie z powierzchni targowiska przekra-

czającej 18 m2 opłata za każdy dodatkowy m2 wy-

nosi 2 zł, ale nie więcej niż 612,81 zł. 
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3. Do poboru opłaty targowej wyznacza się pracowni-

ków Straży Miejskiej. Z tego tytułu nie otrzymują 

dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 3 

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 

1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów – 

53,21 zł. 

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, 

jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 

30 czerwca roku podatkowego. 

3. Podatek jest płatny jednorazowo, bez wezwania, 

w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub 

w ciągu miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa 

po 30 czerwca roku podatkowego. 

4. Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 

a) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 

pilnowania gospodarstw rolnych w ilości nie 

większej niż trzy psy na gospodarstwo rolne, 

b) z tytułu posiadania psów służących do pilnowa-

nia gospodarstw domowych w ilości dwóch 

psów na każde gospodarstwo domowe. 

5. Zwalnia się od podatku od posiadania psów od jed-

nego psa osoby w wieku powyżej 60 lat prowadzą-

ce samodzielne gospodarstwo domowe. 

§ 4 

1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości, podat-

ku rolnego i podatku leśnego, zaległość podatko-

wych i odsetek w drodze inkasa i ustala się prowi-

zję dla inkasentów i sołtysów, w następującej wy-

sokości: 

a) w Rościszowie i Kamionkach w wysokości 10%, 

b) na pozostałym terenie gminy w wysokości 5%. 

2. Ustala się, że inkasa ww. podatków będą dokony-

wać: 

a) na terenie Pieszyc 

– Tadeusz Szymczak, 

– Grzegorz Smołucha, Renata Łysoń, 

b) na terenie sołectw – sołtysi. 

§ 5 

Określa się wzory formularzy do ustalenia wymiaru 

i poboru podatku od nieruchomości zawierające: 

1) informację w sprawie podatku od nieruchomości – 

załącznik nr 1 do uchwały, 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości na dany 

rok podatkowych – załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Pieszyce. 

§ 7 

Uchwałę należy podać do publicznej wiadomości po-

przez umieszczenie jej treści w prasie lokalnej oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXII/132/2004 

z dniem 3 grudnia 2004 r. w sprawie: 

1) określenia stawek podatku od nieruchomości, po-

datku od posiadania psów, opłaty targowej oraz 

sposobu poboru i wysokości prowizji na 2005 rok, 

2) określenia wzorów formularzy składanych przez 

podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieru-

chomości. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-

go, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 rok. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ URBAN 
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4137 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa 

do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 

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

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

 

 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2005 roku określoną w Komunikacie Preze-

sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-

dziernika 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) obniża się 

z kwoty 27,88 zł za kwintal do kwoty 26,00 zł za 

kwintal.  

§ 2 

Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia 

wymiaru i poboru podatku rolnego zawierające: 

1) informacje w sprawie podatku rolnego – załącznik 

nr 1 do uchwały,  

2) deklarację na podatku rolnego – załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Pieszyce.  

§ 4 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie treści uchwały w prasie lokalnej i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-

go, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 
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4138 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

 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 zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 

ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 

października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) oraz z pkt 3 obwieszcze-

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

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

Nr 68, poz. 956) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Strzelin na rok 2006 w nastę-

pującej wysokości: 

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 t do 5,5 t           546,00 zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t          655,00 zł 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t        817,00 zł 

 

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

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku 

(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

12 13    928,00 1.310,00 

13 14    928,00 1.310,00 

14 15    928,00 1.310,00 

15     928,00 1.310,00 

TRZY OSIE 

12 17 1.060,00 1.648,00 

17 19 1.060,00 1.648,00 

19 21 1.090,00 1.746,00 

21 23 1.090,00 1.746,00 

23 25 1.090,00 1.746,00 

25  1.090,00 1.746,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 1.730,00 2.436,00 

25 27 1.730,00 2.436,00 

27 29 1.730,00 2.436,00 

29 31 1.746,00 2.452,80 

31  1.746,00 2.452,80 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 t do 5,5 t        197,00 

b) powyżej 5,5 t do 9 t      229,00 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t     273,00 
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4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

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

i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

pojazdów ciąg. + naczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

DWIE OSIE 

12 18    327,00    490,00 

18 25 1.528,00 1.917,00 

25 31 1.528,00 1.917,00 

31  1.913,00 1.936,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

12 40 1.802,00 1.936,29 

40  1.802,00 2.505,15 

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

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

ku rolnego: 

a) od 7 t i poniżej 12 t        164,00 

6. Od 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 podatni-

ka podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

naczepa + pojazd 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

JEDNA OŚ 

12 18    175,00    327,00 

18 25 1.199,00 1.419,00 

25  1.199,00 1.419,00 

DWIE OSIE 

12 28    888,00 1.351,00 

28 33    888,00 1.351,00 

33 38    888,00 1.351,00 

38  1.202,00 1.777,00 

TRZY OSIE 

12 38    986,00 1.350,00 

38     986,00 1.350,00 

 

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

a) mniejszej niż 30 miejsc         817,00 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.746,00 

 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby 

jednostek zakładów budżetowych gminy i stanowiące ich własność, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy 

pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXI/271/04 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 5 

Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz rozplakatowana w miejscach publicznych. 

§ 6 

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

śląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  podatku  od  posiadania  psów, 

terminów  płatności  i  sposobu  jego  poboru  oraz  zwolnień z tego podatku 

na terenie Miasta i Gminy Strzelin 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 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 zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), 

w związku z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 

2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-

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

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie 

Miasta i Gminy Strzelin ustala się od każdego psa 

w wysokości 42 zł, z tym że podatek od jednego psa 

będącego w posiadaniu emeryta, rencisty prowadzą-

cych samodzielne gospodarstwo domowe ustala się 

w wysokości 1/2 stawki. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa inwa-

lidów I grupy inwalidzkiej. 

§ 3 

Podatek płatny jest z góry w kasie Urzędu Miasta 

i Gminy w Strzelinie lub na rachunek bankowy Urzędu 

Miasta i Gminy w Strzelinie bez wezwania, do końca 

marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia posia-

dania psa. 

§ 4 

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 

połowy obowiązującej stawki, jeżeli podatnik nabył psa 

po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 5 

Wprowadza się obowiązek rejestracji psów: 

1. Rejestrację psów na obszarze miasta prowadzą: 

a) administracje domów i inne jednostki administra-

cyjne uprawnione do administrowania zasobami 

mieszkaniowymi (w tym Zarządy Wspólnot 

Mieszkaniowych), 

b) w odniesieniu do budynków stanowiących wła-

sność osób fizycznych – Urząd Miasta i Gminy 

w Strzelinie. 

2. Rejestrację psów na obszarze gminy prowadzą soł-

tysi wsi na postawie złożonych oświadczeń przez 

posiadaczy psów. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Strzelin. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXXI/270/04 Rady Miejskiej 

Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie usta-

lenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, 

terminów płatności i sposobu jego poboru oraz zwol-

nień z tego podatku na terenie Miasta i Gminy Strzelin. 
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§ 8 

Uchwała  po  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona na 

tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz rozplaka-

towana w miejscach publicznych. 

 

 

 

 

 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW RATAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 

na terenie Miasta i Gminy Strzelin 

 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. 18 i 19 pkt 1e 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 

ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

ze zmianami), w związku z pkt 5 w lit. e obwieszczenia Ministra Finansów 

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

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

Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Dla wymienionych niżej czynności urzędowych 

ustala się następujące wysokości opłaty administra-

cyjnej: 

a) za wydany wypis z miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego – 50,00 zł, 

b) za wydany wyrys z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego – 50,00 zł. 

2. Od obowiązku opłat zwalnia się jednostki budżeto-

we Gminy Stzelin. 

3. Opłaty administracyjne uiszcza się na konto Urzędu 

Miasta i Gminy w Strzelinie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Strzelin. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXI/272/04 Rady Miejskiej 

Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie usta-

lenia wysokości opłaty administracyjnej na terenie 

Gminy Strzelin. 

§ 4 

Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona na 

tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz rozplaka-

towana w miejscach publicznych. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNCZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW RATAJ 
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4141 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzelin 

 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 zmianami), art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

w związku z pkt 5 lit. a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

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

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

Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowią-

zujące na terenie gminy przy sprzedaży z ziemi, rę-

ki, stołu, ławy, samochodu, platformy samochodo-

wej, przyczepy, namiotu, straganu w następującej 

wysokości: 

1) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni – do 1 m2 – 2,00 zł, 

2) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni powyżej 1 m2 do 4 m2 – 9,00 zł, 

3) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni powyżej 4 m2 do 9 m2 – 18,00 zł, 

4) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni powyżej 9 m2 do 20 m2 – 30,00 zł, 

5) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni powyżej 20 m2 do 30 m2 – 40,00 zł, 

6) za zajęcie miejsca pod stoisko handlowe o po-

wierzchni powyżej 30 m2 – 70,00 zł. 

2. Na terenie przewidzianym na prowadzenie imprez 

rozrywkowych, jarmarków oraz na placach, na któ-

rych organizowany jest handel okolicznościowy na 

czas określony – za zajęcie do 1 m2, jak również za 

każdy następny rozpoczęty 1 m2 – 5,50 zł. 

3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może prze-

kroczyć 612,81 zł. 

§ 2 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 

przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 

z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone 

przez jednostkę prowadzącą targowisko. 

§ 3 

Zwalnia się od opłaty targowej określonej w § 1 ust. 1 

pkt 1 emerytów i rencistów nieprowadzących działal-

ności gospodarczej, którzy sprzedają z ręki lub kosza 

wyprodukowane przez siebie, nieprzetworzone produk-

ty rolne, w wyznaczonych na targowiskach miejscach. 

§ 4 

Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą 

zajęcia stanowiska pod mającą się rozpocząć sprzedaż. 

§ 5 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inka-

sa. 

2. Inkasentem opłaty targowej wyznacza się: 

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie, 

2) Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mo-

wa w ust. 2 pkt 1, za pobór opłaty targowej w wy-

sokości 65% pobranych i terminowo odprowadzo-

nych kwot. 

4. Inkasenci są zobowiązani do wpłacania pobranych 

kwot opłat w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Strze-

linie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

i Gminy w Strzelinie w następnym dniu po dniu po-

boru opłaty targowej. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Strzelin. 

§ 7 

Tracą moc: 

1. Uchwała nr XXXI/273/04 Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

stawek opłaty targowej. 

2. Uchwała nr XXXIX/328/05 Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę 

nr XXXI/273/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 

25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek 

opłaty targowej. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej niż od 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNCZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW RATAJ 
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4142 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji 

na podatek leśny 

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

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

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

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Określa  się  wzór  formularza  informacji  o  lasach 

(IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek 

leśny na rok podatkowy (DL-1), stanowiący załącz-

nik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci  moc  uchwała  nr XVIII/133/04  Rady  Gminy 

Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularza informacji o lasach oraz de-

klaracji na podatek leśny. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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4143 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach 

i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

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

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

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

lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co na-

stępuje: 
 

 

§ 1 

1. Określa się wzór formularza informacji o nierucho-

mościach i obiektach budowlanych (IN-1), stano-

wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek 

od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 

do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci  moc  uchwała  nr XVIII//134/04  Rady  Gminy 

Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularza informacji o nieruchomo-

ściach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na po-

datek od nieruchomości.   

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25678  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25679  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25680  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25681  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25682  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25683  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25684  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25685  – Poz. 4143 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25686  – Poz. 4143 
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4144 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o gruntach oraz 

deklaracji na podatek rolny 

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

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

i 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.) Rada Gminy Oleśnica uchwa-

la, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Określa się wzór formularza informacji o gruntach 

(IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek 

rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwa-

ły. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci  moc  uchwała  nr XVIII/135/04  Rady  Gminy 

Oleśnica z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia wzorów formularza informacji o gruntach oraz 

deklaracji na podatek rolny.   

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 

1 stycznia 2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25690  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25691  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25692  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25693  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25694  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25695  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25696  – Poz. 4144 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25697  – Poz. 4144 
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4145 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

 Na podstawie 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. zm.) uchwala 

się, co następuje: 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 350 zł 

  Rok produkcji powyżej 2002 Rok produkcji do 2002 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 612 zł 804 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 804 zł 996 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wy-

sokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 Rok produkcji powyżej 2002 Rok produkcji do 2002 

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1200 zł 1404 zł 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej 

w załączniku nr 2 do uchwały, 

5) od 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 podatni-

ka podatku rolnego: 

 Rok produkcji powyżej 2002 Rok produkcji do 2002 

od 7 ton i poniżej 12 ton 400 zł 600 zł 

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

lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-

ka podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały, 

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 

  Rok produkcji powyżej 2002 Rok produkcji do 2002 

a) mniejszej niż 30 miejsc 1200 zł 1308 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1572 zł 1776 zł 

 

§ 2 

Traci moc uchwała nr X/69/03 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ALEKSANDRA SIERUGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 23 listo-

pada 2005 r. (poz. 4145) 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 14   144   396 

14    564 1260 

Trzy osie 

12 19   252   516 

19 23   660 1020 

23  1020 1584 

Cztery osie i więcej 

12 27   672 1044 

27  1656 2453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 23 listo-

pada 2005 r. (poz. 4145) 

 

 

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) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 25   276   492 

25  1416 1936 

Trzy osie 

12 40 1248 1728 

40  1728 2505 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 23 listo-

pada 2005 r. (poz. 4145) 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 25   180   324 

25     324   564 

Dwie osie 

12 33   624   852 

33  1152 1531 

Trzy osie 

12 38   684   948 

38    948 1284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4146 

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2006 

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

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

ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 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) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 

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

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

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

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-

nych (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Zawonia uchwala, co 

następuje: 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy: 

 

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 290 zł 

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 420 zł 

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 560 zł 
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2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

                          Dwie osie 

12 13   530   630 

13 14   530   630 

14 15   530   630 

15    730 1200 

                         Trzy osie 

12 17   350   590 

17 19   350   590 

19 21   870 1160 

21 23   870 1160 

23 25 1330 1700 

25  1330 1700 

                   Cztery osie i więcej 

12 25   890   990 

25 27   890   990 

27 29 1360 1500 

29 31 1700 2210 

31  1700 2210 

 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie    –   780 zł 

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   –   980 zł 

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    – 1200 zł 

 

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lo-

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

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

                         Dwie osie 

12 18   350   450 

18 25   350   450 

25 31   650   900 

31  1300 1800 

                         Trzy osie 

12 40 1420 1600 

40  1800 2300 

 

 

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 zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 700 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: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

                          Jedna oś 

12 18   300   350 

18 25   300   350 

25    450   500 

                          Dwie osie 

12 28   300   420 

28 33   700   800 

33 38   850 1200 

38  1200 1550 

                     Trzy osie i więcej 

12 38   900 1000 

38  1200 1300 

 

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do 

siedzenia: 

1) mniejszej niż 30 miejsc      –   900 zł 

2) równej lub wyższej iż 30 miejsc   – 1200 zł. 

§ 2 

Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych do roku 1990 włącznie określa się w wysoko-

ści: 

1. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1: 

1)   300 zł, 

2)   450 zł, 

3)   580 zł; 

2. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3: 

1)   800 zł, 

2) 1000 zł, 

3) 1220 zł; 

3 dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5: 750 zł; 

4. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7: 

1)   950 zł, 

2) 1200 zł. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół oraz 

pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Zawonia. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIV/111/2004 Rady Gminy Zawonia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wyso-

kości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2005. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnosląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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4147 

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz 

informacji o gruntach 

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

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

oraz art. 6a. ust. 11, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) Rada 

Gminy Borów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Określa się wzory formularzy; 

a) deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych, w tym spółek niepo-

siadających osobowości prawnej, jednostek or-

ganizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 

i jednostek organizacyjnych Lasów Państwo-

wych, 

b) informacji w sprawie gruntów dla osób fizycz-

nych, 

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwa-

ły. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Borów.  

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXI/119/2004 Rady Gminy Bo-

rów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zastoso-

wania ulgi w podatku rolnym za rok 2005 oraz okre-

ślania wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny 

oraz informacji o gruntach. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 TADEUSZ MASOŁA 
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4148 

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006 

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

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

ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i 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 zm.) uchwala się następujące stawki podatku od środków 

transportowych: 
 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków 

transportowych obowiązujące na terenie gminy:  

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie      – 544,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 652,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    – 827,00 zł, 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych, 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 załącz-

niku nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których 

mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całko-

witej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  –   708,00 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton 

włącznie         – 1143,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1200,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których 

mowa w art. 10 ust 1 pkt 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całko-

witej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu zawieszenia według sta-

wek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały;  

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 

ust 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-

ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 

12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego) – 599,00 zł;  

 

 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 

ust 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-

nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-

ku 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. 10 ust 1 

pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

o ilości miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej niż 30 miejsc     –   870,00 zł,  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1305,00 zł. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, 

środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do 

celów dowożenia dzieci i młodzieży do placówek 

oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Borów, 

będące własnością Gminy 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Borów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII/125/2004 Rady Gminy 

Borów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych i zwolnień w tym podatku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 TADEUSZ MASOŁA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Borów z dnia 24 listopada 

2005 r. (poz. 4148) 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1523 1577 

13 14 1573 1627 

14 15 1623 1677 

15  1673 1724 

Trzy osie 

12 17 1740 1764 

17 19 1790 1814 

19 21 1840 1864 

21 23 1890 1914 

23 25 1940 1964 

25  1990 2014 

Cztery osie i więcej 

12 25 2200 2300 

25 27 2250 2350 

27 29 2300 2400 

29 31 2350 2450 

31  2400 2500 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy Borów z dnia 24 listopada 

2005 r. (poz. 4148) 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych 

w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1680 1794 

18 25 1730 1830 

25 31 1780 1880 

31  1830 1930 

Trzy osie 

12 40 1750 1800 

40  200 2497 

Cztery osie i więcej 

 40 2392 2450 

40  2442 2500 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Gminy Borów z dnia 24 listopada 

2005 r. (poz. 4148) 

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych 

w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18   761   816 

18 25 1087 1172 

25  1137 1222 

Dwie osie 

12 28 1314 1368 

28 33 1364 1418 

33 38 1414 1468 

38  1464 1518 

Trzy osie i więcej 

12 38 1514 1520 

38  1564 1618 

 

 

4149 

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, 

terminów płatności oraz zasady jego ustalenia i poboru 

 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 zm.) oraz art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie 

gminy Borów ustala się od jednego psa – 20 zł. 

§ 2 

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do końca 

marca każdego roku, a w razie powstania obowiąz-

ku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od 

daty nabycia psa. 

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy obowiązu-

jącej stawki, jeżeli podatnik nabył psa po 

30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio na 

konto Urzędu Gminy Borów. 

 

 

 

 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Borów. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXI/123/2004 Rady Gminy Bo-

rów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od posiadania psów, termi-

nów płatności i sposobu jego poboru. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 TADEUSZ MASOŁA 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektyw 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych 

zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 

państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1882 r.), 2) dyrek-

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

użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 

prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzy-

skania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wyda-

nie specjalne (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), ob-

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

wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-

nych (M. P. z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) i z dnia 13 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2006 r. (M. P. z 26 października Nr 62, poz. 859) Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości: 

 

1. Samochody ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 

 

                    Rok produkcji        Rok produkcji 

                   nie mniejszy niż 2000   mniejszy niż 2000 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie           426        533 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie         639        746 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton          830        850 

 

2. Samochody ciężarowe, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

a)   12 14   250   480 

b)   14 15   480   695 

c)   15    645 1492 

Trzy osie 

d)   12 17   270   320 

e)   17 19   320   586 

f)   19 21   590   746 

g)   21 23   750 1172 

h)   23 25 1120 1812 

i)   25  1175 1812 

Cztery osie i więcej 

j)   12 25   750   768 

k)   25 27   800 1281 

l)   27 29 1175 1918 

ł)   29 31 1812 2350 

m)   31  1812 2350 
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3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 

                    Rok produkcji        Rok produkcji 

                   nie mniejszy niż 2000   mniejszy niż 2000 

Od 3,5 tony do 12 ton             1066         1175 

 

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: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

a)   12 25   290   640 

b)   25 31   640 1175 

c)   31  1600 1850 

Trzy osie 

d)   12 40 1332 1865 

e)   40  1918 2350 

 

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

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

datku rolnego: 

 

                    Rok produkcji        Rok produkcji 

                   nie mniejszy niż 2000   mniejszy niż 2000 

Od 7 ton i poniżej 12 ton              746        852 

 

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

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

podatku rolnego:: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

a)   12 25   192   373 

b)   25    342   692 

Dwie osie 

c)   12 28   234   373 

d)   28 33   662   960 

e)   33 38   906 1440 

f)   38  1226 1866 

Trzy osie i więcej 

g)   12 38   726 1012 

h)   38  1022 1385 

 

7. Autobusy, o liczbie miejsc do siedzenia: 

 

                    Rok produkcji        Rok produkcji 

                   nie mniejszy niż 2000   mniejszy niż 2000 

a) mniejszej niż 30 miejsc              1280        1385 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc          1600        1706 
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§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy znajdujące się w użytkowaniu jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych. 

§ 3 

 

Traci moc uchwała nr XX/124/04 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku 

od środków transportowych na rok 2005. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Dziadowa  Kłoda. 

§ 5 

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

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 EUGENIUSZ WIECZOREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

i zwolnień z tego podatku 

 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. 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 z późn. zm.) Rada Gminy 

Dzierżoniów uchwala: 
 

 

§ 1 

Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi: 

 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        300 zł 

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie         500 zł 

c) samochodów powyżej 9 ton         600 zł 

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w za-

leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13    150    200 

13 14    200    393 

14 15    393    554 

15     554 1.252 

Trzy osie 

12 17    150    248 

17 19    248    507 

19 21    507    659 

21 23    659 1.014 

23 25 1.014 1.577 

25  1.014 1.577 

Cztery osie i więcej 

12 25    659    668 

25 27    668 1.042 

27 29 1.042 1.654 

29 31 1.654 2.452 

31  1.654 2.452 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 200 zł 

 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej 12 ton do 36 ton włącznie, 

b) powyżej 36 ton, 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

noszą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa; 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18    220    250 

18 25    266    481 

25 31    561    920 

31  1.413 1.936 

Trzy osie i więcej 

36 40 1.247 1.723 

40  1.723 2.505 

 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton do 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

datku rolnego: 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 200 zł 

 

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu 

pojazdów: 

a) równą 12 ton do 36 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, 

b) powyżej 36 ton 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wy-

noszą: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawiesze-

niem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18    220    250 

18 25    250    320 

25     320    562 

Dwie osie 

12 28    211    310 

28 33    614    850 

33 38    850 1.292 

38  1.150 1.700 

Trzy osie 

12 38    677    943 

38     943 1.281 

 

7. od autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 15 miejsc       –   300 zł 

b) od 15 do 30 miejsc włącznie    –   500 zł 

c) powyżej 30 miejsc       –   700 zł. 

§ 2 

Zwolnić od podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wymienione w art. 8 pkt 1 i 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XX/225/2004 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała nr XII/128/2003 Rady Gminy Dzierżoniów 

z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych.. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ADAM JAN MAK 
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4152 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych 

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

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

ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 

z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.), w związku z obwieszczeniem Mini-

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

środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859 

z dnia 26 października 2005 r.) oraz z obwieszczeniem Ministra Finansów 

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 

i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) 

Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Określa się na rok 2006 wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) Od 3,5 tony do 5,5 tony 459,00 zł 

b) Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 765,00 zł 

c) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 918,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.620,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.575,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.450,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.755,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.710,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.665,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 26 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.850,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.800,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.700,00 zł 

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.710,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.665,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.500,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.822,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.800,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.755,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.845,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.830,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 1.800,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton 

– o liczbie osi – dwie 2.250,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 2.230,00 zł 

– o liczbie osi – cztery i więcej 2.205,00 zł 
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4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) Od 3,5 tony do 5,5 tony 1.190,00 zł 

b) Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.260,00 zł 

c) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.320,00 zł 

 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowi-

tej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.500,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.400,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.550,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.450,00 zł 

c) o równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie 

– o liczbie osi – dwie 1.600,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.500,00 zł 

d) powyżej 36 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.800,00 zł 

 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.620,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.600,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton 

– o liczbie osi – dwie 1.650,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.620,00 zł 

c) o równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie 

– o liczbie osi – dwie 1.750,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.700,00 zł 

d) powyżej 36 ton 

– o liczbie osi – dwie 2.300,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 2.290,00 zł 

 

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

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

datku rolnego: 

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.020,00 zł 

 

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – jedna 900,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 800,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 700,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton 

– o liczbie osi – jedna 1.100,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.000,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 900,00 zł 
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c) równej lub wyższej niż 28 ton do 36 ton włącznie 

– o liczbie osi – jedna 1.200,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.100,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.000,00 zł 

d) powyżej 36 ton 

– o liczbie osi – jedna 1.400,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.300,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.200,00 zł 

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

pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton 

– o liczbie osi – jedna 1.000,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 900,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 850,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton 

– o liczbie osi – jedna 1.200,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.100,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.000,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 28 ton do 36 ton włącznie 

– o liczbie osi – jedna 1.300,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.200,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.100,00 zł 

d) powyżej 36 ton 

– o liczbie osi – jedna 1.550,00 zł 

– o liczbie osi – dwie 1.530,00 zł 

– o liczbie osi – trzy 1.500,00 zł 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) Mniej niż 30 miejsc 1.190,00 zł 

b) Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.504,00 zł 

 

§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 wyprodukowanych po 2004 r. stawki podatku zmniejsza się o 10% 

w stosunku do stawki określonej w uchwale. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kobierzyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXIV/424/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od 

środków transportowych. 

§ 5 

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

śląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 

 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25722  – Poz. 4153 

4153 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz 

zwolnień od podatku od nieruchomości 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 

ze zmianami); art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 

ze zm.), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 

r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 

opłatach lokalnych  (M. P. Nr 68, poz. 956)  Rada  Gminy Kobierzyce 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Ustala się na rok 2006 roczne stawki podatku od nie-

ruchomości położonych na terenie gminy Kobierzyce: 

  1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych lub ich części – 0,52 zł, 

  2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej oraz budynków mieszkalnych i ich czę-

ści zajętych na prowadzenie tej działalności – 

17,00 zł, 

  3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-

teriałem siewnym – 8,37 zł, 

  4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-

wotnych – 3,61 zł, 

  5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-

dynków i ich części (garaże wolno stojące i pozo-

stałe budynki) – 5,80 zł, 

  6) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-

dynków i ich części (budynki gospodarcze) – 

2,50 zł, 

  7) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-

dynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-

towej działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego – 6,01 zł, 

  8) od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych, 

  9) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 

i budynków – 0,66 zł, 

10) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, a także grun-

tów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych – 3,52 zł, 

11) od 1 m2 gruntów pozostałych – 0,20 zł, 

12) od 1 m2 gruntów pozostałych zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,32 zł. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki, budowle lub ich części i grunty prze-

znaczone na działalność związaną z ochroną 

przeciwpożarową oraz zajęte na działalność kul-

turalną, oświatowo-wychowawczą i sportową, 

z wyłączeniem części nieruchomości związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

b) budynki, budowle lub ich części i grunty wyko-

rzystywane na cele budownictwa socjalnego, 

c) grunty zajęte na cele grzebalne i grzebaliska 

zwierząt. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kobierzyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXIV/425/04 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści na rok 2005 oraz zwolnień od podatku od nieru-

chomości na 2005 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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4154 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia po-

datku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku 

 Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

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

i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej we-

dług średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

kwartały 2005 r. ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 62, poz. 868, Rada 

Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna w wysoko-

ści 100,00 zł za 1 m3 przyjętą jako podstawę do obli-

czenia w 2005 roku podatku leśnego na obszarze gmi-

ny Kobierzyce. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kobierzyce. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIV/430/04 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia ceny 1 m3 drewna stanowiącego podstawę 

do obliczenia podatku leśnego na rok 2005. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy w sprawie podatku 

od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

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

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

ze zmianami), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. 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 (tekst 

jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz.431 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy 

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

poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje 
 

 

§ 1 

Określa się wzory formularzy, w których będą zawarte 

dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku: 

1. załącznik nr 1 do uchwały w sprawie podatku rol-

nego, leśnego i od nieruchomości, 

2. załącznik nr 2 do uchwały w sprawie podatku od 

nieruchomości, 

3. załącznik nr 3 do uchwały w sprawie podatku rol-

nego, 

4. załącznik nr 4 do uchwały w sprawie podatku le-

śnego. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kobierzyce. 
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§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIV/429/04 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. 

 

 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 

 

 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

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

z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

zm.), w związku z pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych 

w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada 

Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nieru-

chomości obowiązujące na terenie Gminy Kondra-

towice: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków – 

0,64 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 prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 0,32 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej – 16,10 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 3,65 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.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIV/96/2004 Rady Gminy 

w Kondratowicach z dnia 22 listopada 2004 roku 

w sprawie ustalenia stawek w podatku od nierucho-

mości oraz innych zwolnień przedmiotowych. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kondratowice. 

§ 4 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie 

jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondrato-

wicach.  

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 BRONISŁAW KORYŚ 

 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

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

w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2005 roku (M. P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy 

w Kondratowicach uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

1) Ustala się ulgę dla wszystkich gruntów gospo-

darstw rolnych o powierzchni do 100 ha fizycznych 

w wysokości 20,24%.  

2) Ulgę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie stosuje się do tych gruntów, do których mają 

już zastosowanie inne ulgi i zwolnienia ustawowe. 

§ 2 

Ustala się ulgę dla pozostałych gruntów określonych 

w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy – w wysokości 8,23%. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIV/95/2004 Rady Gminy 

w Kondratowicach z dnia 22 listopada 2004 r. 

w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na 

rok 2005. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kondratowice. 

§ 5 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie 

jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondrato-

wicach.  

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 BRONISŁAW KORYŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy 

deklaracji i informacji podatkowych 

 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.), art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 

poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

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

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

śnym (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), 

w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138) 

Rada Gminy w Kondratowicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXXV/102/2004 Rady Gminy w Kon-

dratowicach z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie 

ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji 

podatkowych w § 1 wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1) w ust. 1 we wzorze formularza „Deklaracja na po-

datek od nieruchomości (DN-1)” w rubryce „kwota 

podatku” zaokrągla się do pełnych złotych. 

2) w ust. 2 we wzorze formularza „Deklaracja na po-

datek rolny (DR-1)” w rubryce „kwota podatku” za-

okrągla się do pełnych złotych. 

3) w ust. 3 we wzorze formularza „Deklaracja na po-

datek leśny (DL-1)” w rubryce „kwota podatku” za-

okrągla się do pełnych złotych.  

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kondratowice. 

 

 

§ 3 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie 

jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondrato-

wicach.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 BRONISŁAW KORYŚ 

 

 

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

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

binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

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

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

w roku 2006 

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

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 i art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia 

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

nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 

Nr 68, poz. 956) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Podatek od nieruchomości w skali rocznej wynosi:  

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej: 

– do wysokości 2.20 m  0,26 zł, 

– powyżej 2.20 m         0,45 zł. 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, za wyjątkiem 17,04 zł  

a) budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności sportowej 5,68 zł  

b) budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności turystyka i noclegi 11,36 zł  

c) budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gastronomicznej 11,36 zł 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej 7,95 zł  

4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3,41 zł  

5. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowe działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

3,69 zł  

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

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

kach i  opłatach lokalnych. 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów  

– związanych z działalnością gospodarczą inną niż 

działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem zwią-

zanych z budynkami mieszkalnymi 0,63 zł 

8. Od gruntów:  

– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 

3,61 zł 

– od pozostałych od 1 m2, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego 0,12 zł. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki oraz 

grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności 

oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, związanej 

z ochroną przeciwpożarową i ochroną zdrowia, jedno-

stek i zakładów budżetowych Gminy z wyjątkiem zaję-

tych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 3 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zwią-

zane z prowadzeniem działalności gospodarczej służące 

uprawianiu sportów. 

Zwolnienie nie ma zastosowania do gruntów zabudo-

wanych. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr VIII/50/04 Rady Gminy w Sto-

szowicach z dnia 17 listopada 2004 roku zmieniająca 

uchwałę nr VII/48/03 Rady Gminy w Stoszowicach 

z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wyso-

kości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2006 roku oraz podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 

Gminy Stoszowice. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ANDRZEJ SZWAJA 
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006, 

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku 

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

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

Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.), oraz art. 14 pkt 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 z późn. zm.), oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansówz dnia 

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

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

Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wysokość stawki  podatku od posiadania jednego psa 

na 2006 rok wynosi 10,80 zł rocznie.  

§ 2 

Podatek od posiadania psa płacony jest bez wezwania 

do 15 maja, lub w terminie 14 dni od wejście w posia-

danie psa.  

§ 3 

Podatek od posiadania psa pobiera się w wysokości 

obniżonej o połowę, jeżeli osoba fizyczna weszła 

w posiadane psa po 30 czerwca roku podatkowego.  

§ 4 

Podatek od posiadania psów płatny jest u sołtysów 

którzy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 5% 

pobranej kwoty, lub bezpośrednio na konto gminy. 

 

 

 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr VIII/51/2004 Rady Gminy Sto-

szowice z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia wysokości podatku od psów na rok 2005, 

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego 

podatku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 2006 roku oraz podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 

Gminy Stoszowice. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ANDRZEJ SZWAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4161 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2006 rok 

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

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nie-

ruchomości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków 

– 0,66 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych 

– 3,61 zł od ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,05 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 

– 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej 

– 15,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym 

– 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych 

– 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 

 

e) garaży 

– 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) zajętych na niezarobkowe cele użytkowe  

– 2,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 5,92 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej – 2% ich wartości 

określonej  na  podstawie  art. 4  ust. 1  pkt 3 

i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVI/161/2004 Rady Gminy 

w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści na 2005 rok oraz ustalenia warunków zwolnień od 

tego podatku. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Wińsko. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 

 

 

 

 

 

 

 

4162 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2006 roku 

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

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

ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. piwnice i strychy w budynkach mieszkalnych, 

2. nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, 

3. nieruchomości zajęte na potrzeby kultury, kultury 

fizycznej i sportu z wyjątkiem nieruchomości zaję-

tych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

4. nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciw-

pożarowej, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, 

5. nieruchomości zajęte na potrzeby pożytku publicz-

nego, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej,  

6. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budże-

towych gminy, z wyjątkiem budynków lub ich czę-

ści oraz gruntów zajętych na prowadzenie działal-

ności gospodarczej, 
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7. powierzchnię użytkową powyżej 35 m2 w budyn-

kach gospodarczych niewchodzących w skład go-

spodarstwa rolnego. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Wińsko. 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 

 

 

 

 

4163 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2006 rok 

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

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

z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok w następującej wysokości: 

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                      618,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                   928,00 zł 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                      1.174,00 zł 

 

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

 

Liczba osi 
Dopuszczalna masa całkowitej w tonach 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Dwie osie 12 13 1.410,00 zł 1.620,00 zł 

13 14 1.509,00 zł 1.631,00 zł 

14 15 1.520,00 zł 1.642,00 zł 

15  1.530,00 zł 1.652,00 zł 

Trzy osie 12 17 1.398,00 zł 1.497,00 zł 

17 19 1.407,00 zł 1.508,00 zł 

19 21 1.744,00 zł 1.856,00 zł 

21 23 1.754,00 zł 1.866,00 zł 

23 25 1.765,00 zł 1.877,00 zł 

25  1.766,00 zł 1.887,00 zł 

Cztery osie 

i więcej 

12 25 1.410,00 zł 1.454,00 zł 

25 27 2.012,00 zł 1.744,00 zł 

27 29 2.023,00 zł 2.300,00 zł 

29 31 2.034.00 zł 2.350.00 zł 

31  2.044,00 zł 2.400,00 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: 

a) od 3,5 tony, a poniżej 12 ton                                                                                  1.386,00 zł 
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

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

 

Liczba osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów w tonach: 

ciągnik siodłowy/balastowy  

+ naczepa/przyczepa 

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Dwie osie 12 18 1.410,00 zł 1.620,00 zł 

18 25 1.620,00 zł 1.889,00 zł 

25 31 1.631,00 zł 1.900,00 zł 

31  1.642,00 zł 1.930,00 zł 

Trzy osie 

i więcej 

12 40 1.565,00 zł 1.920,00 zł 

40  2.012,00 zł 2.500,00 zł 

 

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

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

datku rolnego: 

– od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                         1.300,00 zł 

 

6. Od 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: 

 

Liczba osi 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów w tonach: naczepa/przyczepa  

+ pojazd silnikowy 

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inny system 

zawieszenia 

osi jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

Jedna oś 12 18    429,00 zł    581,00 zł 

18 25    581,00 zł    693,00 zł 

25     592,00 zł    704,00 zł 

Dwie osie 12 28    559,00 zł 1.400,00 zł 

28 33    951,00 zł 1.410,00 zł 

33 38 1.287,00 zł 1.530,00 zł 

38  1.200,00 zł 1.912,00 zł 

Trzy osie 

i więcej 

12 38 1.131,00 zł 1.118,00 zł 

38  1.141,00 zł 1.454,00 zł 

 

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

a) mniejsza niż 30 miejsc                                                                                            1.263,00 zł 

b) równa lub wyższa niż 30 miejsc                                                                               1.510,00 zł  

§ 2 

Traci moc uchwała; 

1. Nr XXVI/162/2004 Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz niektórych zwolnień i  obniżek. 

2. Nr XXIX/176/2005 Rady Gminy w Wińsku z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały 

nr XXVI/162/2004 Rady Gminy w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz niektórych zwolnień i  obniżek. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 

§ 4 

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

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 
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4164 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach 

na podatek rolny 

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

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

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

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

zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się wzór formularza deklaracji o gruntach na 

podatek rolny stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2 

Ustala się wzór formularza informacji o gruntach na 

podatek rolny stanowiący załącznik nr 2.  

§ 3 

Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach 

i ulgach podatkowych w podatku rolnym stanowiący 

załącznik nr 3. 

§ 4 

Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach 

rolnych stanowiący załącznik nr 4. 

 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wińska. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXVI/167/2004 Rady Gminy 

w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie 

ustalenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na 

podatek rolny. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25765  – Poz. 4165 

4165 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek 

od nieruchomości 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy 

w Wińsku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od 

nieruchomości stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2 

Ustala się wzór formularza informacji na podatek od 

nieruchomości stanowiący załącznik nr 2. 

§ 3 

Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach po-

datkowych na podatek od nieruchomości stanowiący 

załącznik nr 3. 

§ 4 

Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach 

stanowiący załącznik nr 4. 

 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wińska. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXVI/166/2004 Rady Gminy 

w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie  

ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiek-

tach  oraz deklaracji  na podatek od nieruchomości. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 
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Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 251 –  25774  – Poz. 4165 
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4166 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji 

na podatek leśny 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

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

w Wińsku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny 

stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2 

Ustala się wzór formularza informacji na podatek leśny 

stanowiący załącznik nr 2. 

§ 3 

Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach po-

datkowych na podatek leśny stanowiący załącznik 

nr 3. 

§ 4 

Ustala się wzór formularza danych o nieruchomościach 

leśnych stanowiący załącznik nr 4. 

 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Wińska. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXVI/168/2004 Rady Gminy 

w Wińsku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie 

ustalenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na po-

datek leśny.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JÓZEF LIS 
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co 

następuje:  
 

 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 

powierzchni – 0,62 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-

wierzchni – 3,43 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

od 1 m2 powierzchni – 0,23 zł 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

0,50 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od części budynków mieszkalnych 

zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 15,96 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

8,19 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie świadczenia usług medycznych 

od 1 m2 powierzchni użytkowej – 1,15 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,30 z, 

3) od budowli 2%. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Malczyce. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXI/117/04 Rady Gminy 

w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 RYSZARD PAWŁOWSKI 

 

 

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

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

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 

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

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

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

skiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. u. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmia-

nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 
 

 

 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posia-

dania psów w kwocie 40 zł. 

§ 2 

1. Podatek płatny jest jednorazowo za dany rok kalen-

darzowy w terminie do 30 czerwca. 

2. Osoby fizyczne, które nabędą psa po terminie, 

o którym mowa w ust. 1, płacą podatek w wyso-

kości 20 zł bez wezwania do dnia 15 września. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od posiadania psów jednego 

psa na gospodarstwo domowe. 

§ 4 

Podatek należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy 

w Malczycach. 

 

 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Malczyce. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXI/119/04 Rady Gminy 

w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia podatku od posiadania psów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 RYSZARD PAWŁOWSKI 

 

 

 

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

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

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 

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

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

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

skiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. u. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłat targowych w Malczycach 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmia-

nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następu-

jących wysokościach: 

1. za sprzedaż obnośną bez względu na rodzaj sprze-

dawanego towaru – 11 zł, 

2. za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony 

do sprzedaży na stoisku za 1 m2 – 7 zł, 

3. za zajęcie stanowiska na stoliku – 15 zł, 

4. sprzedaż z samochodu o ciężarze całkowitym do 

3,5 t – 19 zł, 

5. za zajęcie placu pod namiot – 11 zł. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa. 

Inkasentem ustanawia się Zakład Budżetowy Go-

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczy-

cach. 

2. Wynagrodzenie inkasenta za obór opłaty targowej 

ustala się w wysokości 40% pobranych opłat. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/120/04 Rady Gminy 

w Malczycach z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia opłat targowych w Malczycach. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 RYSZARD PAWŁOWSKI 

 

 

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

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

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 

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

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

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

skiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. u. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku 

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

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

w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 

ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 

Lp. 
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 

całkowitej (w tonach) 

stawka (w złotych) 

rok produkcji 

do 1999 r. 

rok produkcji 

powyżej 1999 r. 

  1. od 3,5 do 5,5 włącznie   477,00   432,00 

  2. powyżej 5,5 do 9 włącznie   795,00   716,00 

  3. powyżej 9 a poniżej 12   954,00   863,00 

 

 

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

 

Lp. 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jednych 

DWIE OSIE 

  4. 12 18 1817,00 1930,00 

  5. 18 26 1987,00 2100,00 

  6. 26 29 2157,00 2213,00 

  7. 29  2157,99 2439,00 

TRZY OSIE 

  8. 12 18 1760,00 1875,00 

  9. 18 26 1930,00 2100,00 

10. 26 29 2096,00 2158,00 

11. 29  2096,00 2439,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12. 12 18 1705,00 1818,00 

13. 18 26 1875,00 1988,00 

14. 26 29 2045,00 2101,00 

15. 29  2045,00 2452,00 

 

 

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 

 

Lp. 

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów (w tonach) 

stawka (w złotych) 

rok produkcji 

do 1999 r. 

rok produkcji 

powyżej 1999 r. 

16. od 3,5 a poniżej 5,5 1112,00   999,00 

17. od 5,5 a poniżej 9 1193,00 1079,00 

18. od 9 a poniżej 12 1249,00 1125,00 
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowi-

tej zespołu pojazdów: 

 

Lp. 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy łącznie z naczepą, 

ciągnik balastowy łącznie z przyczepą  

(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jednych 

DWIE OSIE 

19. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1 476,00 1 590,00 

20. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1 590,00 1 704,00 

21. nie mniej niż 31 włącznie 36 1 704,00 1 930,00 

22. powyżej 36  2 439,00 2 439,00 

TRZY OSIE 

23. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1 420,00 1 775,00 

24. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1 534,00 1 775,00 

25. nie mniej niż 31 włącznie 36 1 647,00 1 775,00 

26. powyżej 36 mniej niż 40 1 722,00 2 444,00 

27. nie mniej niż 40  1 722,00 2 444,00 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

28. nie mniej niż 12 mniej niż 40 1 647,00 1 775,00 

29. nie mniej niż 40  1 722,00 2 444,00 

 

 

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

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

datku rolnego: 

 

Lp. 

przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie 

całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym 

(w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

rok produkcji 

do 1999 r. 

rok produkcji 

powyżej 1999 r. 

30. od 7 a poniżej 12   908,00   818,00 

 

 

6. Od przyczep lub 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 podatni-

ka podatku rolnego: 

 

Lp. 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/przyczepa łącznie z pojazdem 

silnikowym (w tonach) 

stawka podatku (w złotych) 

  

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jednych 

JEDNA OŚ 

31. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1 022,00 1 136,00 

32. nie mniej niż 18 mniej niż 28 1 136,00 1 249,00 

33. nie mniej niż 28 włącznie 36 1 305,00 1 419,00 

34. powyżej 36  1 759,00 1 874,00 

DWIE OSIE 

35. nie mniej niż 12 mniej niż 18    966,00 1 079,00 

36. nie mniej niż 18 mniej niż 28 1 022,00 1 137,00 

37. nie mniej niż 28 włącznie 36 1 249,00 1 363,00 

38. powyżej 36  1 704,00 1 817,00 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

39. nie mniej niż 12 mniej niż 18    910,00    963,00 

40. nie mniej niż 18 mniej niż 28    966,00 1 079,00 

41. nie mniej niż 28 włącznie 36 1 193,00 1 306,00 

42. powyżej 36  1 590,00 1 704,00 
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7. Od autobusów: 

 

Lp. 
autobusy 

(ilość miejsc do siedzenia) 

stawka (w złotych) 

rok produkcji 

do 1999 r. 

rok produkcji 

powyżej 1999 r. 

43. mniej niż 30 1 136,00 1 022,00 

44. równa lub wyższa niż 30 1 590,00 1 431,00 

 

 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe będące w posiadaniu organizacji spor-

towych działających na terenie gminy, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby utrzymania 

czystości i porządku oraz środki transportowe służące wyłącznie do dowozu dzieci do szkół. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII/126/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 5 

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

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 RYSZARD PAWŁOWSKI 

 

 

 

 

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

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

warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 

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

z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania 

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

skiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. u. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).  
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

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

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

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