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4171 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art.17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 
r. Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się na obszarze miejscowości: 
− BoŜkowice 
− Karłowice 
− Zapusta 
obowiązek pobierania opłaty miejscowej od osób fizycz-
nych przebywających dłuŜej niŜ dobę na terenie tych 
miejscowości w celach wypoczynkowych, turystycznych, 
zdrowotnych, lub szkoleniowych – za kaŜdy dzień pobytu 
w tych miejscowościach. 

§ 2 

Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,70 zł. od jed-
nej osoby dorosłej za kaŜdy dzień pobytu. 

§ 3 

Opłaty miejscowej nie podbiera się od: dzieci, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz studentów studiów dziennych z opłaty miejsco-
wej. 

§ 4 

Poboru opłaty miejscowej dokonuje się przy okazji wyko-
nywania czynności meldunkowych. 

§ 5 

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa na 
drukach Urzędu Miejskiego. Inkasentami ustanawia się 
Kierowników ośrodków wypoczynkowych w BoŜ-

kowicach, Karłowicach i Zapuście. Dla inkasentów ustala 
się prowizję w wysokości 6 % od zainkasowanych kwot. 

§ 6 

Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest w okresach 
miesięcznych na rachunek Urzędu Miejskiego  
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w Olszynie w ciągu 10 dni po upływie danego miesiąca, a 
za miesiąc grudzień do dnia 26 grudnia. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 8 

Traci moc uchwała nr XI/54/2004 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłaty miejscowej. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-

nośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI
 
 
 
 
 
 
 
 

4172 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn .zm.), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) 
i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę administracyjną od czynności 
urzędowych, wykonywanych przez pracowników Urzędu 
Miejskiego: 
1. za wydanie jednobarwnych wypisów lub wyrysów 

gminnego planu zagospodarowania przestrzennego w 
zaleŜności od ich wielkości i kosztu. 

2. za wydanie jednobarwnych wypisów i wyrysów z „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olszyna” w zaleŜności od ich 
wielkości i kosztu: 
a) jednostronicowego − 22 zł 
b) do dziesięciu stron − 54 zł 
c) powyŜej dziesięciu stron − za kaŜdą następną, roz-

poczętą stronę – 22 zł 

§ 2 

Poboru opłaty administracyjnej dokonuje się w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy budŜetu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XI/52/2004 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty 
administracyjnej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 

4173 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 
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w sprawie zarz ądzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa na obszarze Gminy Olszyna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6 ust. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się pobór podatku rolnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa. Inkasentami podatku rolnego czyni 
się sołtysów wsi: 
1) Biedrzychowice 
2) BoŜkowice 
3) Grodnica 
4) KałuŜna 
5) Karłowice 
6) Krzewie Małe 
7)  Nowa Świdnica 
8) Olszyna Dolna 
9) Zapusta. 

2. Rolnicy, których gospodarstwa rolne połoŜone są na 
terenie miasta Olszyny, uiszczają podatek rolny w ka-
sie Urzędu Miejskiego w Olszynie. 

§ 2 

Ustala się dla inkasentów podatku rolnego, wymienionych 
w § 1 ust. 1, prowizję w wysokości 6,1% od zainkasowa-
nych przez nich kwot. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 4 

Traci moc uchwała nr XI/49/2004 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru 
podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na 
obszarze Gminy Olszyna. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

 
 
 
 

4174 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści i poboru podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. Rada Miejska w 
Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fi-
zyczne, zamieszkałe na terenie Gminy Olszyna, posiada-
jące psy. 

§ 2 

1. Podatek od posiadania psów podlegających opodat-
kowaniu ustala się w wysokości 23,00 zł. za kaŜdego 
psa. 

2. Dla osób fizycznych będącymi rencistami i emerytami 
w wieku do 65 lat, podatek od posiadania psów 
zmniejsza się o 50 % od posiadania jednego psa. 

§ 3 

Od podatku wolne jest, oprócz zwolnień wymienionych w 
art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
posiadanie psów: 
− szczeniąt do 9 tygodni, 

− w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska. 

§ 4 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po wejściu w posiadanie psa, a wy-
gasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie posia-
dania.  
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§ 5 

Podatek płaty jest z góry bez wezwania do dnia  
31 marca kaŜdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od 
psów nabytych po 31 marca kaŜdego roku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 7 

Traci moc uchwała nr XI/53/2004 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysoko-
ści i poboru podatku od posiadania psów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

 
 

4175 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Olszynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na placu 
targowym oraz poza placem targowym. 

§ 2 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Olszyna 
wynoszą: 
1. Przy sprzedaŜy z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. 

a) płodów rolnych − 3 zł 
b) artykułów rolno-spoŜywczych − 5 zł 
c) pozostałych artykułów − 6 zł 

2. Przy sprzedaŜy ze stołów, straganów, stoisk itp. oraz 
za zajęcie powierzchni przy stołach, straganach, sto-
iskach itp.  
a) płodów rolnych − 4 zł 
b) artykułów rolno-spoŜywczych − 7 zł 
c) pozostałych artykułów oraz usług − 8 zł 

3. Przy sprzedaŜy z samochodu osobowego, cięŜarowe-
go, przyczep, ciągników i z wozu konnego: 
a) płodów rolnych − 10 zł 
b) artykułów rolno-spoŜywczych − 12 zł 
c) pozostałych artykułów oraz usług 15 zł 

4. Za sprzedaŜ z dodatkowej powierzchni obok straganu, 
stoiska, stołu, samochodu osobowego, cięŜarowego, 
przyczepy, ciągnika i wozu konnego 
− za kaŜdy rozpoczęty m2 powierzchni − 0,50 zł 

§ 3 

1. Opłata targowa płatna jest dzienne bądź miesięcznie, 
gotówką do rąk upowaŜnionego inkasenta. 

2. Poboru opłaty targowej dokonuje się wyłącznie na 
blankietach Urzędu Miejskiego w Olszynie ponumero-
wanych i ostemplowanych pieczęcią Urzędu Miejskie-
go w Olszynie. 

§ 4 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
Inkasentem opłaty targowej jest Gminny Klub Sportowy w 
Olszynie. Inkasentowi przysługuje prowizja od kwoty zain-
kasowanej opłaty targowej w wysokości 85%.  

§ 5 

Pobrane kwoty opłaty targowej inkasent wpłaca na ra-
chunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Miejskiego w 
Olszynie w terminie 10 dni po upływie miesiąca, za który 
została pobrana opłata targowa. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 7 

Traci moc uchwała nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Olszy-
nie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia 
dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

4176 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2005 r. 
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w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. Rada Miejska w 
Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawka podatku od nieruchomości wynosi rocznie: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m2 
powierzchni 

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

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie od-
płatnej, statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,13 zł od 
1 m2 powierzchni. 

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

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 15,60 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
3,30 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych: 
− zajętych na garaŜe – 6,10 zł od 1 m2 po-

wierzchni uŜytkowej, 
− domki letniskowe – 6,16 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
− zabudowania gospodarcze pozostałe po zlikwi-

dowaniu indywidualnych gospodarstw rolnych, z 
wyjątkiem podmiotów opodatkowania zajętych 
na działalność gospodarczą – 1,14 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej, 

− inne niewymienione, w tym: zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej, statutowej działalności poŜyt-
ku publicznego przez organizacje poŜytku pu-
blicznego – 4,58 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej. 

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3–7 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 

§ 2 

1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa. Inkasentami podatku czy-
ni się sołtysów wsi: 
1) Biedrzychowice 
2) BoŜkowice 
3) Grodnica 
4) KałuŜna 
5) Karłowice 
6) Krzewie Małe 
7) Nowa Świdnica 
8) Olszyna Dolna 
9) Zapusta 

2. Na terenie miasta podatek od nieruchomości od osób 
fizycznych podlega wpłacie do kasy Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy obsługujący Urząd. 

§ 3 

Ustala się dla inkasentów podatku od nieruchomości 
wymienionych w § 2 ust.1 prowizję w wysokości 6,1% od 
zainkasowanych przez nich kwot. 

§ 4 

Inkasenci rozliczają się z zebranych kwot następnego 
dnia po upływie terminu płatności raty podatku. JeŜeli 
dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za 
ostatni dzień uwaŜa się następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 6 

Traci moc uchwała nr XI/55/2004 Rady Gminy w Olszynie 
z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 

4177 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 
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w sprawie zmian w uchwale nr VIII/58/2005 Rady Miej skiej w Olszynie  
z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia staw ek opłaty miejscowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 
r. Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 3 uchwały nr VIII/58/2005 Rady Miejskiej w Olszynie 
z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek 
opłaty miejscowej po wyrazie „dziennych” skreśla się 
słowa „ z opłaty miejscowej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

 
 
 
 
 
 
 

4178 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zmian w uchwale nr VIII/59/2005 Rady Miej skiej w Olszynie 
z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opła ty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 18 i art.19 pkt. 1 lit. „e” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) 
i art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr VIII/59/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z 
dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty admi-
nistracyjnej § 1 pkt 2 lit. „c” otrzymuje brzmienie: 
„c) powyŜej dziesięciu stron − 204 zł” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

4179 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 
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w sprawie zmian w uchwale nr VIII/62/2005 Rady Miej skiej w Olszynie 
z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty 
                                               targ owej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. Rada Miejska w Olszynie  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W § 3 ust. 1 uchwały nr VIII/62/2005 Rady Miejskiej w 
Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r.  
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targo-
wej słowo „dzienne” zastępuje się słowem „dziennie”. 

2. W § 3 ust. 1 uchwały nr VIII/62/2005 Rady Miejskiej w 
Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określe-
nia dziennych stawek opłaty targowej po słowie 
„dziennie” skreśla się wyrazy „bądź miesięcznie”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 

4180 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków  
transportowych oraz wprowadzenia zwolnie ń z tych podatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 
r. Rada Miejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczne stawki podatku od środków transportowych określa się jak niŜej: 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej 12 ton bez względu na wiek: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 384 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 494  zł 
c) powyŜej 9 ton − 598 zł 

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:  
Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym  
za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia  
 osi jezdnych 

Dwie osie 
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12 13 100 143 
13 14 143 393 
14 15 393 554 
15  554 1.252 

Trzy osie 
12 17 143 248 
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 2.452,80 
31  1.654 2.452,80 

 
 
 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton bez względu na wiek – 832 zł. 
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
 
 

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

balastowy + przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za 

równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 30 39 
18 25 266 481 
25 31 561 920 
31  1.413 1.936,29 

Trzy osie 
12 40 1.247 1.723 
40  1.723 2.505,15 

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

i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 1.040 zł. 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyŜ-
szą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem  

Inne systemy 
zawieszenia  
osi jezdnych 
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uznanym za równowaŜne 
Jedna oś 

12 18 20 26 
18 25 178 320 
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 autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 540 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.508 zł 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 w pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych po 1996 roku stawki podatku zmniejsza się o 
10%. 

2. Dla pojazdów określonych w § 1 w pkt 1, 3, 5 i 7 posiadających katalizatory lub instalację gazową stawki podatku 
zmniejsza się o 10%. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XI/51/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
 
 
 
 
 

4181 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo ści oraz zwolnie ń z 
tego podatku na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości 
prawnej, w następujący sposób: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 
powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,42 zł od  
1 ha powierzchni, 
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,21 zł od 
1 m2  powierzchni, 

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

kowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie handlu na powierzchni 1.000 
m2 i powyŜej − 17,98 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie handlu na powierzchni do 
1.000 m2 i na pozostałą działalność gospodarczą – 
17,49 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,15 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
3,58 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,97 zł od 
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki i budowle stanowiące własność gminy, 

a oddane w zarząd jednostkom budŜetowym i zakła-
dom budŜetowym, 

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie ochrony zabytków przez organiza-
cje powołane do tego celu, 

3) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie dzia-
łalności przez instytucje kultury, 

4) nieruchomości stanowiące własność gminy, niebędą-
ce przedmiotem zawartych z gminą umów najmu, 
dzierŜawy i uŜyczenia. 

§ 3 

Zobowiązuje się Burmistrza  do podania do publicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywiesze-
nie na tablicach ogłoszeń. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4182 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów, 
terminów płatno ści tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnie ń 
                                 z tego podatku na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zm.), w związku z art. 14 pkt 1, 2 i 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.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1 

1. Roczna stawka podatku od posiadania kaŜdego psa 
wynosi 40,- zł. 

2. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeśli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku po-
datkowego. 

§ 2 

Podatek jest płatny w dwóch równych ratach bez wezwa-
nia w kasie Urzędu Miasta, w terminie do dnia  
31 marca i 30 września roku podatkowego, za który uisz-
cza się podatek, lub w ciągu miesiąca od wejścia w po-
siadanie psa. 

§ 3 
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Poza przypadkami wymienionymi w art. 13 ust. 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  
z późn. zm.) od podatku wolne jest posiadanie psów: 
1) utrzymywanych przez osoby przebywające na terenie 

miasta jeŜeli podatek ten został opłacony za dany rok 
podatkowy w miejscowości, z której dana osoba przy-
była, 

2) szczeniąt do dwóch miesięcy Ŝycia, 
3) wziętych ze schroniska dla zwierząt funkcjonującego 

na terenie miasta DzierŜoniowa. 

§ 4 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywiesze-
nie na tablicach ogłoszeń. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4183 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q Ŝyta do wyliczenia podatku 
rolnego na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 
Dz. U. z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się średnią cenę skupu 1 q Ŝyta do wyliczenia 
podatku rolnego na rok 2006 w kwocie 27,88 zł. 
2. Ustalona średnia cena skupu Ŝyta ma zastosowanie 
na terenie miasta DzierŜoniowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

4184 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
na rok 2006  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25801  – Poz. 4184 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
  

§ 1 

Ustala się wysokości stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Data produkcji 
do 31 grudnia 1999 r. 

Data produkcji 
od 1 stycznia 2000 r. 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 509,- zł 407,- zł 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 787,- zł 629,- zł 
powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.110,- zł 888,- zł 

  
2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

Liczba osi 
 Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
 Zawieszenie pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane  
za równowaŜne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

dwie osie  
12 15 1.202,- zł 1.388,- zł 
15   1.236,- zł 1.427,- zł 

trzy osie 
12 25 1.295,- zł 1.577,- zł 
25   1.331,- zł 1.621,- zł 

cztery  
i więcej osi   

12 31 1.913,- zł 2.452,- zł 
31   1.949,- zł 2.452,- zł 

  
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

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

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Data produkcji 
do 31 grudnia 1999 r. 

Data produkcji 
od 1 stycznia 2000 r. 

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 509,- zł 407,- zł 
powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 787,- zł 629,- zł 
powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.110,- zł 888,- zł 

  
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

Liczba osi 

 Dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa,     
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane  

za równowaŜne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

dwie osie  
12 31 1.453,- zł 1.573,- zł 
31   1.493,- zł 1.936,-zł 

trzy osie  
12 40 1.517,- zł 1.722,- zł 
40   1.986,- zł 2.505,- zł 

  
5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
Data produkcji 

do 31 grudnia 1999 r. 
Data produkcji 

od 1 stycznia 2000 r. 
od 7 ton i poniŜej 12 ton 277,- zł 222,- zł 

  
6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego: 
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Liczba osi 

 Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów:  

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

 Zawieszenie pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane  

za równowaŜne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

Jedna oś 
12 25 370,- zł 555,- zł 
25   381,- zł 571,-zł 

Dwie osie  
12 38 849,- zł 1.291,- zł 
38   1.149,- zł 1.699,- zł 

Trzy osie  
12 38 925,- zł 1.202,- zł 
38   1.388,- zł 1.629,- zł 

  
7. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

Liczba miejsc do siedzenia Data produkcji 
do 31 grudnia 1999 r. 

data produkcji 
od 1 stycznia 2000 r. 

mniej niŜ 15 miejsc 324,- zł 259,- zł 
od 15 do 30 miejsc włącznie 601,- zł 318,- zł 
powyŜej 30 miejsc 1.202,- zł 962,- zł 

  
 § 2 

Zobowiązuje się Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜoniowa. 

§ 4 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 
 
 

4185 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów  formularzy doty-
czących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nierucho-
mości  
                                       i podatkiem rolnym 

 Na podstawie art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. 
Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr III/20/2002 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z 
dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formu-
larzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym zmie-
nionej uchwałą nr XVIII/143/2003 z dnia  
1 grudnia 2003 r. i uchwałą nr XXXII/223/04 z dnia 22 

listopada 2004 r., zmienia się wzory formularzy  
nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4  dotyczące podatku od nieruchomo-
ści i podatku rolnego. Nowy wzór formularza  
nr 1 stanowi  załącznik nr 1, formularza nr 2 załącznik nr 
2, formularza nr 3 załącznik nr 3, formularza nr 4 załącz-
nik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOLESŁAW WILKOS



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25804  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25805  – Poz. 4185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25806  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25807  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25808  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25809  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25810  – Poz. 4185 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25811  – Poz. 4185 

 
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(t,j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego. 
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4186 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek kwotowych w podatkach i opła-
tach lokalnych na terenie gminy Mirsk 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 15, art. 18 oraz art. 19  
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92 , poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 
123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 
i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484, art. 18 ust. 2 pkt 8 i 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 
r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Na terenie miasta i gminy Mirsk ustala się stawki podatku 
od nieruchomości w wysokości: 
1) od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków mieszkal-

nych lub ich części − 0,56 zł, 
2) od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich czę-
ści związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej − 
17,00 zł, 

3) od 1 m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym − 8,58 zł, 

4) od 1 m² powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków 
lub ich części; w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego − 4,80 zł, 

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

6) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadze-
niem działalności  gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów  
i budynków − 0,68 zł, 

7) od 1m² powierzchni uŜytkowej budynków lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych − 3,71 
zł, 

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami ,zajętych 
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
− 3,60 zł, 

9) od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów; w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizację poŜytku pu-
blicznego − 0,20 zł. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, bu-
dowle i zajęte pod nie grunty:  
a) słuŜące działalności statutowej związanej  

z ochroną przeciwpoŜarową, 
b) słuŜące działalności statutowej w zakresie kultury. 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle słu-
Ŝące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków.  

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości składowisko 
odpadów komunalnych i cmentarze. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów wynosi rocznie: 
− od pierwszego i kaŜdego następnego psa po – 

53,00 zł.  
2. Podatek pobiera się w wysokości 50%, jeŜeli obowią-

zek podatkowy powstał w II połowie roku  
i płatny jest w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiada-
nie psa.  

3. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miasta Gminy lub 
u sołtysa w danym sołectwie, bez wezwania w terminie 
do 30 czerwca kaŜdego roku. 

§ 4 

1. Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycz-
nych i prawnych dokonujących sprzedaŜy na targowi-
skach i innych miejscach ,na których dokonywana jest 
sprzedaŜ. 

2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty tar-
gowej pobieranej na terenie gminy Mirsk: 
a) drobna sprzedaŜ z ręki, kosza, wiadra – 5,00 zł, 
b) sprzedaŜ towarów ze stanowisk handlowych za 

kaŜdy rozpoczęty metr bieŜący stanowiska – 7,00 
zł. 

3. SprzedaŜ dokonywana we wtorki dotycząca ziemnia-
ków, zboŜa i trzody chlewnej – 13,00 zł bez względu 
na formę tej sprzedaŜy.   

4. Poboru opłaty targowej od osób prowadzących sprze-
daŜ na targowisku miejskim i na ul. Bohaterów 
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znad Nysy dokonuje Krzysztof Zacharczuk zamieszka-
ły Mirsk, ul. Betleja 6. 

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego 
w punkcie 4 w wysokości 34% wpływów inkasa. 

6. Pobrane opłaty naleŜy wpłacać w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy gotówką do dnia 10-go kaŜdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. 

7. Poboru opłaty targowej na terenach innych niŜ wymie-
niono w ust. 4 dokonuje StraŜnik StraŜy Miejskiej. 

8. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaŜ runa leśnego w 
zakresie drobnej sprzedaŜy z ręki, kosza  
i wiadra.  

§ 5 

1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie 
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy od kaŜdej strony: 
a) Formatu A4 

− jednobarwnych − 27 zł 
− kolorowych − 54 zł 

b) Formatu A3 
− jednobarwnych − 41 zł 
− kolorowych − 62 zł 

2. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie 
wypisu z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta  
i gminy od kaŜdej strony 30 zł. 

3. Łączna kwota stawki opłaty administracyjnej jednora-
zowo nie moŜe przekroczyć 204 zł. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXV/190/04 Rady Miejskiej Gminy 
Mirsk z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych na terenie gminy Mirsk. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i 
Gminy Mirsk. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAŁGORZATA KRASICKA

 
 
 
 
 
 
 

4187 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), w związku z art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Mini-
stra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z dnia 14 listopa-
da 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, w zaleŜności od 

roku produkcji, wyposaŜonych lub nie – w katalizator spalin: 
 

Pojazdy wyposaŜone w katalizator Pojazdy niewyposaŜone  w katalizator 
do 1995 r. włącznie 596,– zł do 1995 r. włącznie 627,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 534,– zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 564,– zł 
od 2001 r. 502,– zł od 2001 r. 523,– zł 

 
2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie, w zaleŜno-
ści od roku produkcji wyposaŜonych lub nie – w katalizator spalin: 
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Pojazdy wyposaŜone w katalizator Pojazdy niewyposaŜone w katalizator 

do 1995 r. włącznie 993,– zł do 1995 r. włącznie 1.045,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 836,– zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 889,– zł 
od 2001 r. 732,– zł od 2001 r. 784,– zł 

 
3. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu powyŜej 9 t, a mniej niŜ 12 t, w zaleŜności 

od roku produkcji, wyposaŜonych lub nie – w katalizator spalin: 
 

Pojazdy wyposaŜone w katalizator Pojazdy niewyposaŜone w katalizator 
do 1995 r. włącznie 1.151,– zł do 1995 r. włącznie 1.255,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. 993,– zł od 1996 r. do 2000 r. 1.098,– zł 
od 2001 r. 889,– zł od 2001 r. 993,– zł 

 
4. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton stawki podatku 

określa  tabela poniŜej: 
 

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Stawka podatkowa 

(w złotych) 
Stawka podatkowa 

(w zł) 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 1255 1360 
13 14 1360 1464 
14 15 1464 1569 
15  1569 1673 

Trzy osie 
12 17 1569 1673 
17 19 1620 1725 
19 21 1673 1777 
21 23 1725 1830 
23 25 1777 1882 
25  1830 1934 

Cztery osie i więcej 
12 25 1882 1987 
25 27 1934 2038 
27 29 1987 2091 
29 31 2038 2203 
31  2091 2203 

 
5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie wyposaŜonego lub nie – w katalizator 
spalin, w zaleŜności od roku produkcji: 

 
Pojazdy wyposaŜone w katalizator Pojazdy niewyposaŜone w katalizator 

do 1995 r. włącznie 1.151,– zł do 1995 r. włącznie 1.255,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 941,– zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.088,– zł 
od 2001 r. 836,– zł od 2001 r. 1.003,– zł 

 
5a.  Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyŜej 8 t, a poniŜej 12 ton: 
 

Pojazdy wyposaŜone w katalizator Pojazdy niewyposaŜone w katalizator 
do 1995 r. włącznie 1.360,– zł do 1995 r. włącznie 1.464,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.192,– zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.297,– zł 
od 2001 r. 1.108,– zł od 2001 r. 1.212,– zł 
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6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, stawki podatku określa tabela 
poniŜej: 

 
Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Stawka podatkowa 

(w złotych) 
Stawka podatkowa 

(w złotych) 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1516 1567 
18 25 1567 1620 
25 31 1620 1673 
31 do 36 ton wł. 1778 1800 

powyŜej 36 ton  1854 2050 
Trzy osie 

12 do 36 ton wł. 1778 1882 
powyŜej 36 ton mniej niŜ 40 t 1854 1926 

nie mniej niŜ 40 ton  2300 2450 
 
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŜ-
ności od roku produkcji naczepy lub przyczepy: 
– do 1995 r. włącznie       418,– zł, 
– od 1996 r. do 2000 r. włącznie   314,– zł, 
– od 2001 r.         262,– zł. 

7a. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyŜej 10 
t do poniŜej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zaleŜności od roku produkcji naczepy lub przyczepy: 
– do 1995 r. włącznie      627,– zł, 
– od 1996 r. do 2000 r. włącznie   523,– zł, 
– od 2001 r.         471,– zł. 

8. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojaz-
dów równą lub wyŜszą niŜ 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego, stawki podatku określa tabela poniŜej: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa  
+ pojazd silnikowy (w tonach) 

Minimalna stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

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

nym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Stawka podatkowa 

(w złotych) 
Stawka podatkowa 

(w złotych) 
1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 680 732 
18 25 732 784 
25  784 836 

Dwie osie 
12 28 784 836 
28 33 836 889 
33 do 36 ton wł. 941 1331 

powyŜej 36 ton mniej niŜ 38 t 1009 1390 
38  1184 1751 

Trzy osie 
12 do 36 ton wł. 1151 1318 

powyŜej 36 ton mniej niŜ 38 t 1184 1339 
38  1255 1390 
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9. Od autobusów do mniej niŜ 30 miejsc, wyposaŜonych lub nie – w katalizator spalin, instalację gazową lub jedno z 
tych urządzeń w zaleŜności od roku produkcji tych pojazdów: 

 
Pojazdy wyposaŜone w katalizator  

lub instalację gazową 
Pojazdy niewyposaŜone w katalizator  

lub instalację gazową 
do 1995 r. włącznie 1.255,– zł do 1995 r. włącznie 1.464,– zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.045,– zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.255,– zł 
od 2001 r. 941,– zł od 2001 r. 1.146,– zł 

 
9a. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyŜszej niŜ 30, wyposaŜonych lub nie w katalizator spalin, instalację 

gazową lub jedno z tych urządzeń w zaleŜności od roku produkcji tych pojazdów: 
 

Pojazdy wyposaŜone w katalizator  
lub instalację gazową 

Pojazdy niewyposaŜone w katalizator  
lub instalację gazową 

do 1995 r. włącznie 1.569,–zł do 1995 r. 1.778,–zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.360,–zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.569,–zł 
od 2001 r. 1.255,–zł od 2001 r. 1.464,–zł 

 
 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie nr XXII/208/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy śmigród. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK 

 
 
 

4188 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń z podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojaz-
dy wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek bu-
dŜetowych Gminy śmigród. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/203/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK 
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4189 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 
ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonym w Monitorze Polskim 
Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada  2005 roku Rada Miejska w śmigrodzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na obszarze gminy śmigród następujące staw-
ki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób 
prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie-
posiadających osobowości prawnej w wysokości: 
1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł od 1 m2 
powierzchni,  

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych 3,60 zł od  
1 ha powierzchni, 

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

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

wej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

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

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

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

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego 5,00 zł od 1 
m2 powierzchni uŜytkowej, 

3. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/209/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 
 
 

4190 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 
ze zmianami) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się zwolnienia z podatku od nieruchomości od: 
1. Budynków, budowli lub ich części i gruntów stanowią-

cych własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fi-
zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, 
w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej. 

2. Budynków, budowli lub ich części i gruntów przezna-
czonych na działalność związaną z ochroną przeciw-
poŜarową. 

3. Budynków, budowli lub ich części i gruntów przezna-
czonych na działalność kulturalną na wsi. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/205/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 

4191 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonym w Monitorze Polskim 
Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 roku Rada Miejska w śmigrodzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na obszarze gminy śmigród następujące staw-
ki podatku od posiadania psów: 
1. Utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rol-

nych: 
1) od trzeciego i więcej psów w gospodarstwie – 

53,00,– zł. 
2. Utrzymywanych w celu pilnowania posesji niebędą-

cych gospodarstwem rolnym: 
1) od drugiego psa – 53,00,– zł, 
2) od trzeciego i więcej psów – 53,00,– zł. 

3. Utrzymywanych w mieście i na wsi w budynkach wielo-
rodzinnych: 
1) od kaŜdego psa – 53,00,– zł. 

§ 2 

Ustala się pobór podatku bez wezwania w terminie do 
dnia 30 czerwca kaŜdego roku. 
Ustala się drugi pobór podatku bez wezwania w terminie 
do dnia 20 grudnia kaŜdego roku, w sytuacji kiedy obo-
wiązek podatkowy powstanie po dniu  
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Obowiązek podatkowy od psa nabytego w trakcie roku 
podatkowego powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaistniały okolicz-
ności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4 

JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł  
w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym istniał ten obowiązek. 

§ 5 

Posiadacz psa fakt powstania lub wygaśnięcia obowiązku 
podatkowego winien zgłosić w terminie 14 dni od zaist-
nienia okoliczności. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/206/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

4192 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny  jednego kwintala Ŝyta przyj ętego jako podstaw ę 
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy śmigród 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 
podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, 
poz. 431 ze zmianami) i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 17 października 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 
Nr 62, poz. 867 z dnia 26 października 2005 roku Rada Miejska w śmigrodzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się cenę skupu jednego kwintala Ŝyta  
w wysokości zł 27,00 jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy śmigród. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/207/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4193 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie inkasa podatków: rolnego, le śnego i od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6 ust. 
9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 ze zmianami) oraz art. 9, 28 § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.–
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmiana-
mi) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, 
leśnego i od nieruchomości, naleŜnych od osób fizycz-
nych w drodze inkasa. 

§ 2 

Wymienione podatki w § 1 mogą być płatne przez podat-
nika w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowa-
nia lub na konto Urzędu. 

§ 3 

Ustala się, Ŝe inkasentami podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości na terenie wsi są Sołtysi poszczegól-
nych wsi. 

§ 4 

Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wys. 10% od kwoty 
zainkasowanej. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/204/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4194 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w śmigrodzie nr XXII/218/04 z 
dnia 15 listopada 2004 roku dotycz ącej okre ślenia wzoru formularzy na 

podatek le śny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/218/04 z dnia 15 listopada 2005 roku wprowadza 
się następujące zmiany: 
1. określenie wzoru formularza na podatek leśny,  

w którym będą zawarte dane dotyczące podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i 
poboru podatku leśnego zgodnie z załącznikiem  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25824  – Poz. 4194 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25825  – Poz. 4194 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25826  – Poz. 4195 

 

4195 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzoru formularzy na podatek od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada 
Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy, w których będą zawarte 
dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 
niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo-
ści zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie nr 
XXII/219/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  po upływie 14 dni od daty  
ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25827  – Poz. 4195 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25828  – Poz. 4195 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25829  – Poz. 4195 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25830  – Poz. 4195 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25831  – Poz. 4195 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25832  – Poz. 4195 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25833  – Poz. 4196 

 

4196 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w śmigrodzie nr XXII/220/04  
z dnia 15 listopada 2004 roku dotycz ącej okre ślenia wzoru formularzy  

na podatek rolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/220/04 z dnia 15 listopada 2004 roku wprowadza 
się następujące zmiany:  
1. określenie wzoru formularza na podatek rolny,  

w którym będą zawarte dane dotyczące podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i 
poboru podatku rolnego zgodnie z załącznikiem  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego . 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25834  – Poz. 4196 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25835  – Poz. 4196 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25836  – Poz. 4196 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25837  – Poz. 4196 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25838  – Poz. 4197 i 4198 

 

4197 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie stawki opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze 
zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 
2005 roku. Rada Miejska w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się następujące dzienne stawki opłaty targo-
wej na targowiskach Gminy śmigród: 
1. Od sprzedaŜy z ręki lub koszyka produktów rolnych 

lub leśnych – 3,00 zł. 
2. Od sprzedaŜy z łóŜka polowego, stolika, skrzynek lub 

wózka – 13,00 zł. 
3. Od sprzedaŜy na straganie lub z wozu konnego, cią-

gnika z przyczepą, samochodu osobowego, przyczep-
ki samochodowej – 16,00 zł. 

4. Od sprzedaŜy z samochodu do 2 ton ładowności – 
21,00 zł. 

5. Od sprzedaŜy z samochodu powyŜej 2 ton ładowności 
– 24,00 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXII/213/04 Rady Miejskiej  
w śmigrodzie z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4198 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śMIGRODZIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie inkasa opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 
art. 31 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedno-
lity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska 
w śmigrodzie uchwala, co następuje: 

§ 1 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 –  25839  – Poz. 4198 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa od 
osób handlujących na terenie targowisk Gminy śmigród . 

§ 2 

Inkasentem opłaty targowej ustala się jednostkę organi-
zacyjną samorządu gminnego – Miejski Zakład Gospo-
darki Komunalnej z siedzibą w śmigrodzie, ul. Poznańska 
1. 

§ 3 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 40% 
wpływów z tytułu opłaty targowej. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w śmigrodzie  
nr XXII/212/04 z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
śmigród. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD WOJTKOWIAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 –  25840  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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