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4199 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, z 2001 r., 
poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych obowiązujące na terenie gminy : 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 590 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 770 zł 
c) powyŜej 9 ton i mniejszej niŜ 12 ton − 880 zł 

2. od samochodów cięŜarowych w zaleŜności od liczby 
osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  
i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 13 ton − 900 zł 
b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ14 ton − 940 zł 

c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ 15 ton − 990 zł 
d) nie mniej niŜ 15 ton − 1.390 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton − 1.320 zł 
b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton − 1.430 zł 
c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton − 1.540 zł 
d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 ton − 1.650 zł 
e) nie mniej niŜ 23 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.760 zł 
f) nie mniej niŜ 25 ton − 1.870 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneu-
matycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 25 ton − 2.040 zł 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton − 2.150 zł 
c) nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton − 2.260 zł 
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d) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton − 2.400 zł 
e) nie mniej niŜ 31 ton − 2.500 zł 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1.430 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton − 1.540 zł 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.650 zł 
c) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 31 ton − 1.760 zł 
d) nie mniej niŜ 31 ton − 1.900 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 40 ton − 1.890 zł 
b) nie mniej niŜ 40 ton − 2.500 zł 

5. od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanym wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton − 390 zł 

6. od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem  pneumatycznym lub 

innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton − 440 zł 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 500 zł 
c) nie mniej niŜ 25 ton − 630 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów 

a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 28 ton − 610 zł 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 ton − 940 zł 
c) nie mniej niŜ 33 ton, mniej niŜ 38 ton − 1.430 zł 
d) nie mniej niŜ 38 ton − 1.870 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton − 1.050 zł 
b) nie mniej niŜ 38 ton − 1.430 zł 

7. od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia  

a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 770 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.540 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski.  

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVII/75/03 Rady Miejskiej Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 grudnia 2003 roku oraz 
uchwała nr XV/70/03 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 28 listopada 2003 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 2006 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4200 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek oraz zwolnie ń w podatku od nieruchomo ści 

 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. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązu-
jące na terenie gminy: 
1. Od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby 
mieszkalne − 0,50 zł od 1 m² powierzchni uŜytko-
wej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 16,00 zł od 1 m² powierzchni uŜytko-
wej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,37 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych − 
3,61zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej, 

e) wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodar-
stwa domowego − komórki, szopy, stodoły − 3,70 zł 
od 1 m powierzchni uŜytkowej, 

f) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 6,00 zł od 
1 m² powierzchni uŜytkowej, 

g) związanych z prowadzeniem działalności  gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na  prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie: zduństwa, szewstwa, dora-
biania kluczy − 8,00 zł. od 1 m² powierzchni. 

2. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł za  
1 m² powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych − 3,52 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 

przez organizacje poŜytku publicznego 0,20 zł od 1 
m² powierzchni. 

3. Od budowli − 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości  
1. Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności w 

zakresie: kultury, pomocy społecznej, sportu oraz 
działalności charytatywno-opiekuńczej. 

2. Nieruchomości zajęte na potrzeby straŜy poŜarnych.  
3. Grunty zajęte na parki i cmentarze. 
4. Nieruchomości  zajęte  na potrzeby organizacji spo-

łecznych  nieprowadzących działalności gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

§ 5 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/124/2004  Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 listopada 2004 roku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 2006 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4201 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3  ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z  2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 
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§ 1 

Podatek od nieruchomości  wynosi rocznie: 
1) od  gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-
wierzchni − 0,68 zł 

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

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni − 0,30 zł 

2) od budynków  lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni  uŜytkowej − 

0,56 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 uŜytkowej − 17,43 
zł 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 
m2 powierzchni uŜytkowej − 3,71 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje  poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej − 6,17 zł 

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 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
pozostałe  budynki lub ich części które wchodziły w skład  
gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za emery-
turę lub rentę i nie są zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

§ 3 

Ustala się wzory formularzy: 
− deklaracja na podatek od nieruchomości − załącznik 

nr 1 do uchwały, 
− informacja w sprawie  podatku od nieruchomości −  

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4 

Wykonanie  niniejszej uchwały powierza się   Burmistrzo-
wi  Miasta   Lubawka.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr XI/167/04 Rady Miejskiej w Lubaw-
ce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia sta-
wek podatku od nieruchomości. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI
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4202 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej  masie 

całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej  
12 ton 
a) od 3,5 tony  do 5,5 tony  włącznie − 592 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 828 zł 
c) powyŜej  9 ton − 1.036 zł 

2. od samochodów cięŜarowych w zaleŜności od liczby 
osi, rodzaju zawieszenia, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych  o do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ  12 ton, mniej niŜ  13 ton − 1.036 zł 
b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ  14 ton − 1.138 zł 
c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ  15 ton − 1.244 zł 
d) nie mniej niŜ  15 ton − 1.348 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innymi systemami  zawieszenia osi jezdnych  o do-
puszczalnej  masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton − 1.418zł 
b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton − 1.450 zł 
c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton − 1.492 zł 
d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 ton − 1.544 zł 
e) nie mniej niŜ 23 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.578 zł 
f) nie mniej niŜ 25 ton − 1.606 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zwieszeniem uznanym za równo-
waŜne oraz innymi systemami zawieszenia  osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.554 zł 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton − 1.658 zł 
c) nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton − 1.866 zł 
d) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton 

− z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-
nym za równowaŜne − 2.208 zł 

− inne systemy zawieszenia  osi jezdnych − 
2.452 zł 

e) nie mniej niŜ 31 ton 
− z zawieszeniem  pneumatycznym lub uzna-

nym za  równowaŜne − 2.280 zł 
− inne systemy zawieszenia osi jezdnych − 

2.452 zł 
3. od ciągników siodłowych i balastowych  przystosowa-

nych do uŜywania łącznie  z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1.036 zł. 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności  od liczby 
osi  i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za  równowaŜne oraz 
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton − 1.348 

zł 
b) nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton − 1.450 

zł  
c) nie mniej niŜ 25 ton, a mniej niŜ  31 ton − 1.556 

zł 
d) nie mniej niŜ 31 ton  

− z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-
nym za równowaŜne − 1.760 zł 

− inne systemy zawieszenia osi jezdnych − 
1.936 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub  zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej  masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 40 ton − 1.830 

zł 
b) nie mniej niŜ 40 ton  

− z zawieszeniem  pneumatycznym lub uzna-
nym za równowaŜne − 2.290 zł 

− inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych − 
2.504 zł  

5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z  działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej  12 ton − 1.036 zł  

6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę cał-kowitą równą 
lub wyŜszą niŜ 12 ton, w zaleŜności od rodzaju zawie-
szenia i ilości osi: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz in-
nymi systemami zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej  zespołu  pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton − 934 zł 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.036 zł 
c) nie mniej niŜ 25 ton − 1.140 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
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innymi  systemami zawieszenia osi  jezdnych  o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12  ton, mniej niŜ 28 ton − 1.140 zł 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 tony − 1.244 zł 
c) nie mniej niŜ 33 tony, mniej niŜ 38 ton − 1.348 zł 
d) nie mniej niŜ 38 ton − 1.700 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem  uznanym za równowaŜne oraz 
innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton − 1.348 zł 
b) nie mniej niŜ 38 ton − 1.556 zł  

7. od  autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.442 zł  
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.750 zł 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubawka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIII/91/03  Rady Miejsko-Gminnej 
w Lubawce z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI

 
 
 
 
 
 

4203 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści dziennych stawek opłaty targowej na tere-
nie 

gminy i miasta Lwówek Śląski 

 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. 15 i 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 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwa-
la: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową za kaŜdy dzień sprzedaŜy towaru ustala 
się w następującej wysokości: 
a) z samochodu cięŜarowego − 13,30 zł 
b) z samochodu osobowego lub wozu konnego − 11,30 

zł 
c) ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych 

murowanych − 12,30 zł 
d) ze stołu, umieszczonego w stoiskach zadaszonych 

niemurowanych − 9,70 zł 
e) ze stołu innego niŜ wymienione w § 1 lit. „c" i „d" − 7,70 

zł 
f) z ręki − 1,00 zł  

g) przy sprzedaŜy w innej formie niŜ określone § 1  
lit. „a−f” za kaŜdy zajęty m2 (ale nie więcej niŜ 612,81 
zł dziennie). 

§ 2 

Opłatę targową pobiera Zarządca targowiska — Zakład 
BudŜetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Lwówku Śląskim. 

§ 3 

Kwoty zainkasowane z tytułu opłat targowych odprowa-
dzane są na bieŜąco na konto bankowe lub kasy Urzędu 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie później niŜ do dnia 
następującego po dniu pobrania opłaty. 

§ 4 

Pobieranie opłat odbywać się będzie na podstawie dru-
ków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy i Miasta Lwó-
wek Śląski. 

§ 5 

Do 10 kaŜdego miesiąca Gmina dokonuje zestawienia 
wpłaconych naleŜności za miesiąc poprzedni i wypłaca 
Zarządcy 15% uzyskanej opłaty targowej z tytułu prowizji. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Lwówek Śląski. 

 

 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XVIII/213/04 Rady Miejskiej Gminy 
Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie 
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ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 
terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 8 

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

 
PRZEWODNICZACY RADY 

 
EUGENIUSZ ŚCIGAN

 
 
 
 
 

4204 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści oraz 
zwol nień w podatku od nieruchomo ści na terenie miasta i gminy 
                                           Lwówek Śląski 

 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. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek 
Śląski uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1 m2 po-
wierzchni uŜytkowej − 0,56 zł, 

2. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
wyłącznie na potrzeby mieszkalne, w których zain-
stalowano stałe ogrzewanie gazowe, olejowe, elek-
tryczne i inne ekologiczne od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej − 0,54 zł, 

3.  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
wyłącznie na potrzeby mieszkalne połoŜonych na te-
renach wiejskich od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 
0,50 zł, 

4. od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
wyłącznie na potrzeby mieszkalne połoŜonych na te-
renach wiejskich, w których zainstalowano stałe 
ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne eko-
logiczne od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 0,48 zł, 

5. od budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz od części bu-
dynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
− 18,00 zł, 

6. od budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz od części bu-
dynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, w których zainstalowano stałe 
ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne i inne eko-
logiczne od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 17,50 zł, 

7. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej − 8,58 zł, 

8. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej − 3,71 zł, 

9. od pozostałych budynków lub ich części w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku 
publicznego − od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 6,10 
zł, 

10. od budowli 2% ich wartości określonych na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 3−7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych.  

§ 2 

Ustala się stawkę od 1 m2 powierzchni gruntów: 
1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-
wierzchni − 0,68 zł, 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni − 3,61 zł, 

3. od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od  
1 m2 powierzchni − 0,32 zł, 

4. od gruntów pozostałych połoŜonych na terenach wiej-
skich w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności poŜytku publicznego przez organi-
zacje poŜytku publicznego od 1 m2 powierzchni − 0,25 
zł. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości − pozostałe bu-
dynki lub ich części połoŜone na terenie wiejskim, za wy-
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jątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz 
garaŜy. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Lwówek Śląski. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXVIII/215/04 z dnia 25 listopada 
2004 r. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie 
miasta i gminy Lwówek Śląski. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

EUGENIUSZ ŚCIGAN
 
 
 
 

4205 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych  
na 2006 rok 

 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. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 580,00 zł, 
b) od 5.5 tony do 9 tony włącznie − 850,00 zł, 
c) powyŜej 9 ton i mniejszej niŜ 12 ton −  

1110,00 zł, 
2. Od samochodów cięŜarowych w zaleŜności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  
i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 13 ton −  

1 650,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ 14 ton −  

1 840,00 zł, 
c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ 15 ton −  

1 850,00 zł, 
d) nie mniej niŜ 15 ton − 1 970,00 zł, 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton −  

1 820,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton −  

1 840,00 zł, 
c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton −  

1 890,00 zł, 
d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 ton −  

1 960,00 zł, 
e) nie mniej niŜ 23 ton, mniej niŜ 25 ton −  

1 980,00 zł, 
f) nie mniej niŜ 25 ton − 1 990,00 zł 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
waŜne oraz innym systemem zawieszenia i do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 25 ton −  

1 850,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton −  

1 960,00 zł, 
c) nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton −  

2 010,00 zł, 
d) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton 

− z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równowaŜne −  
2 270,00 zł, 

− innym systemem zawieszenia − 2 500,00 zł, 
e) nie mniej niŜ 31 ton 

− z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równowaŜne −  
2 270,00 zł, 

− z innym systemem zawieszenia −  
2 500,00 zł. 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
od 3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1 370,00 zł 
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton −  

1 400,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 

1 440,00 zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 31 ton −  

1 550,00 zł, 
d) nie mniej niŜ 31 ton 

− z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równowaŜne −  
1 770,00 zł, 

− z innym systemem zawieszenia −  
1 930,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 40 ton −  

1 830,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 40 ton 

− z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równowaŜne −  
2 360,00 zł, 

− z innym systemem zawieszenia −  
2 500,00 zł, 

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita: 
od 7 ton i poniŜej 12 ton − 770,00 zł 

6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz in-
nym systemem zawieszenia i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton − 780,00 

zł, 

b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 970,00 
zł, 

c) nie mniej niŜ 25 ton − 1 070,00 zł, 
2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 28 ton − 980,00 

zł, 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 ton −  

1 180,00 zł, 
c) nie mniej niŜ 33 ton, mniej niŜ 38 ton −  

1 370,00 zł, 
d)  nie mniej niŜ 3 8 ton − 1 790,00 zł, 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton −  

1 370,00 zł, 
b) nie mniej niŜ 38 ton − 1 640,00 zł. 

7. Od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 15 miejsc − 850,00 zł, 
b) nie mniejszej niŜ 15 miejsc, mniejszej niŜ  

30 miejsc − 420,00 zł, 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1 690,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVIII/216/04 Rady Miejskiej Gmi-
ny Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 roku w spra-
wie określenia stawek podatku od środków transporto-
wych na 2005 rok, 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

EUGENIUSZ ŚCIGAN

 
 
 
 
 
 
 

4206 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie  wysoko ści i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze  
miasta i gminy Lwówek Śląski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
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2001 r. z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska 
Gminy Lwówek Śląski uchwala: 

 
 

§ 1 

Podatnikiem podatku od posiadania psów są osoby fi-
zyczne zamieszkałe na obszarze gminy Lwówek Śląski, 
posiadające psy. 

§ 2 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od kaŜdego posia-
danego psa w kwocie 35 zł. 

2. Termin płatności ustala się do 31 marca 2006 r.  
i w ciągu 90 dni od nabycia psa w części proporcjonal-
nej do okresu posiadania psa. 

§ 3 

Od podatku zwolnione jest posiadanie szczeniąt do  
6 miesiąca Ŝycia tj. do czasu odchowu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Lwówek Śląski. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXVIII/212/04 Rady Miejskiej Gmi-
ny Lwówek Śląski z dnia 25 listopada 2004 roku w spra-
wie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na 
obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski na 2005 r. 

§ 6 

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. 
 
 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

EUGENIUSZ ŚCIGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4207 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 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 ze zm.) uchwała się, co na-
stępuje: 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr III/20/02 Rady Miejskiej Gminy 
Lwówek Śląski z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru 
formularza informacji o nieruchomościach  
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i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji 
na podatek od nieruchomości oraz uchwała  
nr III/18/02 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski  
z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie wzoru formularza 
informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na 
podatek rolny i uchwała nr III/19/02 Rady Miejskiej Gminy 
Lwówek Śląski z dnia 12 grudnia 2002 r.  
w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzo-
ru formularza deklaracji na podatek leśny. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

EUGENIUSZ ŚCIGAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomo ści 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.) oraz 
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej − 0,54 zł 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz od budynków  
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej − 15,62 zł 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej − 8,56 zł 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej − 3,55 zł 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu-
blicznego, poza garaŜami – od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej − 6,02 zł 

6. Od garaŜy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej − 5,95 zł 

7. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3−7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.)  

8. Od gruntów  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 po-
wierzchni − 0,60 zł 

b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 

przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m2 
powierzchni − 0,17 zł 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzch-
ni − 3,61 zł 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, poza zwol-
nieniami ustawowymi, nieruchomości i ich części: 
a) wykorzystywane na cele bezpieczeństwa publicz-

nego, ochrony przeciwpoŜarowej, opieki zdrowot-
nej,  

b) wykorzystywane na cele kultury, kultury fizycznej, 
organizacji prowadzących działalność charytatyw-
no-opiekuńczą, 

c) zajętych na potrzeby działalności statutowej jedno-
stek organizacyjnych gminy, 

d) wydzielone na warsztaty szkolne przy zakładach 
pracy.   

2. Zwolnienia wymienione w ust. 1 lit b, c, d nie mają 
zastosowania do części lub całości nieruchomości za-
jętych na cele związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI

 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z 

dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 
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z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści stawek podatku od środków transportowych  
na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:  
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 634,18 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 1.059,21 zł, 
c) powyŜej 9 ton i mniejszej niŜ 12 ton−  

1.270,57 zł, 
2. od samochodów cięŜarowych w zaleŜności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 13 ton − 2.425,67 

zł, 
b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ 14 ton − 2.425,67 

zł, 
c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ 15 ton − 2.425,67 

zł 
d) nie mniej niŜ 15 ton               

2.425,67 zł, 
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub 

innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton − 2.425,67 zł, 
b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton − 2.425,67 zł 
c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton − 2.425,67 zł, 
d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 tony − 2.425,67 

zł, 
e) nie mniej niŜ 23 tony, mniej niŜ 25 ton − 2.425,67 

zł, 
f) nie mniej niŜ 25 ton  − 2.425,67 zł, 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 25 ton − 2.425,67 zł, 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton − 2.425,67 zł, 
c) nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton − 2.425,67 zł, 
d) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton − 2.505,00 zł, 
e) nie mniej 31 ton − 2.505,00 zł, 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton −  
1.449,08 zł, 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton − 1.882,34 

zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton − 1.882,34 

zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 31 ton − 1.882,34 

zł, 
d) nie mniej niŜ 31 ton uznanym za równowaŜne − 

1.900,00 zł, 
2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mnie niŜ 12 ton, mniej niŜ 40 ton − 1.900,00 

,  
b) nie mniej niŜ 40 ton − 2.505,00 zł, 

5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, które łącznie pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniŜej 12 ton − 1.270,57 zł, 

6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 

innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 −  

1.262,33 zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 tony − 

1.262,33 zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton − 1.262,33 zł , 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 tony, mniej niŜ 28 ton − 

1.262,33 zł, 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 tony − 1.262,33 

zł, 
c) nie mniej niŜ 33 tony, mniej niŜ 38 ton − 

1.262,33 zł, 
d) nie mniej niŜ 38 ton − 1.875,59 zł, 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton − 1.482,83 

zł, 

b) nie mniej niŜ 38 ton − 1.875,59 zł, 
7. od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-

dzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.000,00 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.550,00 zł. 

§ 2 
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Zwalnia się od podatku od środków transportowych po-
jazdy wykorzystywane wyłącznie do dowozu dzieci do 
szkół, które są własnością jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 

 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z 

dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.  
w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. 
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 

4210 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od posiadania psów 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.) 
oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1

(t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) oraz Rada Miejska w Kamiennej  
Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w 
następującej wysokości: 
1. od jednego psa − 20,00 zł 
2. od kaŜdego następnego psa − 10,00 zł 

§ 2 

1. Do poboru podatku od posiadania psów ustala się 
administrację budynków mieszkalnych tj: 
a) Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Gó-

rze, do której naleŜy równieŜ pobór podatku od po-
siadania psów od właścicieli budynków prywatnych, 

b) Spółdzielnię Mieszkaniową „SZAROTKA”  
w Kamiennej Górze. 

2. Wynagrodzenie dla jednostek wymienionych w pkt 1, za 
pobór, rozliczanie i przekazywanie na rachunek  bu-
dŜetu miasta, pobranych dochodów z tytułu podatku 
od posiadania psów − ustala się w wysokości 10% po-
branego i przekazanego podatku. 

§ 3 

Osoby fizyczne, na których ciąŜy obowiązek uiszczania 
podatku od posiadania psów, obowiązane są dokonywać 
naleŜnych wpłat − bez wezwania − do  
31 marca 2006 roku w kasie lub na rachunek bankowy 
administracji budynków mieszkalnych, właściwej według 
miejsca zamieszkania tj. Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Kamiennej Górze oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„SZAROTKA” w Kamiennej Górze.  

§ 4 

Pobrany przez administrację budynków mieszkalnych 
podatek od posiadania psów, Spółka Mieszkaniowa Sp. z 
o.o. w Kamiennej Górze oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SZAROTKA” w Kamiennej Górze, przekazuje na rachu-
nek: Gmina Miejska Kamienna Góra Bank Spółdzielczy w 
Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 
0001, w terminie do 15 dnia po upływie miesiąca, w któ-
rym przyjęto gotówkę do kasy. 
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§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

 

 

 

 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI

 
 
1
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z 
dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami 
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca  
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20  lipca 
1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 

4211 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGROD ŹCU 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa roczne stawki podatku od środków transporto-
wych od jednego pojazdu w wysokości: 
1. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedze-

nia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.000 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.500 zł 

2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 600 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 1.008 zł 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1.224 zł 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1.416 zł 

4. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika 
podatku rolnego − 1.224 zł 

5. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton zgodnie z zał. 
nr 1 do niniejszej uchwały, 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton zgodnie  
z zał. nr 2 do niniejszej uchwały, 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyŜsza niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez po-
datnika podatku rolnego, zgodnie z zał.  
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowo-
grodźca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVI/223/04 Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określe-
nia stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNICZACA RADY 
 

ANNA ROSA
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrod źcu z dnia  
25 listopada 2005 r. (poz. 4211) 

 
Stawki podatku od środków transportowych okre ślonych w § 1 pkt 6 

 

Lp. 

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

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawki 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 
1. 12 18 1.470,00 1.470,00 
2. 18 25 1.570,00 1.570,00 
3. 25 31 1.620,76 1.620,76 
4. 31  1.737,76 1.936,26 

Trzy osie 
1. 12 49 1.576,00 1.722,97 
2. 40  2.168,25 2.288,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrod źcu z dnia  
25 listopada 2005 r. (poz. 4211) 

 
Stawki podatku od środków transportowych okre ślonych w § 1 pkt 5 

 

Lp. 

Samochody cięŜarowe liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita  (w tonach) 

Stawki 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 
1. 12 13 1.614,00 1.614,00 
2. 13 14 1.764,00 1.764,00 
3. 14 15 1.814,76 1.814,00 
4. 15  1.864,00 1.864,00 

Trzy osie 
1. 12 17 1.782,00 1.782,00 
2. 17 19 2.832,25 1.832,00 
3. 19 21 1.882,00 1.882,00 
4. 21 23 1.932,00 1.932,00 
5. 23 25 1.982,00 1.982,00 
6. 25  2.012,00 2.012,00 

Cztery osie i więcej 
1. 12 25 2.052,00 2.052,00 
2. 25 27 2.152,00 2.152,00 
3. 27 29 2.152,00 2.152,00 
4. 29 31 2.202,37 2.202,37 
5. 31  2.202,37 2.202,37 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogrod źcu z dnia  
25 listopada 2005 r. (poz. 4211) 

 
Stawki podatku od środków transportowych okre ślonych w § 1 pkt 7 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silniko-

wy (w tonach) 

Stawki 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 

Jedna oś 
1. 12 18 250,00 450,00 
2. 18 25 300,00 500,00 
3. 25  350,76 562,00 

Dwie osie 
1. 12 28 540,00 750,00 
2. 28 33 744,00 850,00 
3. 33 38 996,00 1.447,00 
4. 38  1.031,72 1.526,32 

Trzy osie 
1. 12 38 816,00 846,11 
2. 38  846,11 1.149,93 

 
 
 
 
 

4212 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie   
miasta Zawidowa 

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

 
 

§ 1 

Opłatę targowa pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaŜy na terenie 
miasta Zawidowa. 

§ 2 

Wprowadza się następujące dzienne stawki opłaty targo-
wej: 
1) przy drobnej sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra, wózka 

ręcznego, skrzynki – 4,00 zł, 
2)  przy sprzedaŜy ze stanowiska o powierzchni do  

1 m2 – 6,00 zł, 
3) przy sprzedaŜy ze stanowiska o powierzchni powyŜej 1 

m2 –11,00 zł, 
4) przy sprzedaŜy z samochodu, przyczepy, platformy –

16,00 zł, 

5) przy sprzedaŜy z kiosków, pawilonów, wiat i innych 
obiektów niebędących budynkiem w myśl ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych – 4,00 zł 

§ 3 

Poboru opłaty targowej dokonuje pracownik Urzędu Miej-
skiego, w ramach otrzymanego zakresu czynności. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 5 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XVII/76/2003 Rady Miejskiej w Zawidowie z 
dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie określenia dzien-
nych stawek opłaty targowej na terenie miasta 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25876  – Poz. 4212 i 4213 

Zawidowa, ale nie wcześniej niŜ z upływem 31 grudnia 
2005 r. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz na 
miejskich tablicach ogłoszeń. 

 

 

 

§ 7 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DOMINIK TRACZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4213 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści podatku od posiadania psów na obszarze 
miasta Zawidowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fi-
zyczne zamieszkałe na obszarze miasta Zawidowa, po-
siadające psy. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów podlegających opodatkowa-
niu ustala się w wysokości 38,00 zł rocznie za kaŜdego 
psa. 

§ 3 

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania na 
konto Urzędu Miejskiego w Zawidowie w terminie do dnia 
31 marca kaŜdego roku. 

§ 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. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 
marca, podatek za ten rok płatny jest w ciągu 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego. 

§ 5 

W przypadku wejścia w posiadanie psa po upływie I pół-
rocza, podatek uiszcza się w połowie wysokości stawki 
rocznej. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXXII/138/2004 Rady Miejskiej w 
Zawidowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 
obszarze miasta Zawidowa. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zawidowa. 

§ 9 

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 MIEJSKIEJ 

 
DOMINIK TRACZ
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4214 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści na obszarze  
miasta Zawidowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchomości wynosi rocznie: 
1. Od gruntów: 

a związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 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 – 0,33 zł od 
1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych − 0,56 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 – 18,43 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 – 
3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 6,17 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 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami). 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości (grunty, budynki lub ich części, budow-
le lub ich części) zajęte na potrzeby prowadzenia sta-
tutowej działalności w zakresie: 
a – kultury, kultury fizycznej i sportu, 
b – ochrony przeciwpoŜarowej, 
z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, 

2) nieruchomości (grunty, budynki lub ich części, budow-
le lub ich części) stanowiące własność (współwła-
sność) gminy, z wyjątkiem wykorzystywanych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej lub oddanych w 
posiadanie zaleŜne osobom fizycznym, innym osobom 
prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym 
osobowości prawnej 

3) grunty zajęte pod cmentarze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXII/136/2004 Rady Miejskiej w 
Zawidowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze 
miasta Zawidowa. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

§ 6 

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 MIEJSKIEJ 

 
DOMINIK TRACZ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych 

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

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 do 5,5 tony włącznie 500,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800,00 zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton 1.000,00 zł 

2. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej ni& 12 ton w zaleŜności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Roczna stawka podatku w złotych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 

dwie osie 
a 12 - 1.000,00 1.360,00 

trzy osie 
b 12 - 1.200,00 1.680,00 

cztery i więcej osi 
c 12 29 1.800,00 2.200,00 
d 29 - 1.900,00 2.505,00 

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

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
a)  od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 1.000,00 zł 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepa lub przyczepa o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od osi i rodzaju zawiesze-
nia: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + na-
czepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w 

tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 

dwie osie 
a 12 31 900,00 1.200,00 
b 31 - 1.520,00 1.936,00 

trzy osie 
c 12 40 1.350,00 1.850,00 
d 40  1.850,00 2.505,00 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita od  

7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika po-
datku rolnego: 
− od 7 ton i poniŜej 12 ton 900,00 zł 
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6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub 
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 

jedna oś 
a 12 - 500,00 700,00 

dwie osie 
b 12 38 1.350,00 1.400,00 
c 38 - 1.250,00 1.800,00 

trzy osie 
d 12 38 850,00 1.100,00 
e 38  1.100,00 1.400,00 

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

a) mniejszej ni5 30 miejsc 800,00 zł 
b) równej lub wy5szej ni5 30 miejsc 1.500,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXII/137/2004 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DOMINIK TRACZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4216 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1 Podatek od nieruchomości wynosi odpowiednio: 
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1. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 pow. uŜytkowej − 0,56 zł, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej od 1 m2 pow. uŜytkowej − 18,43 zł, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 
m2 pow. uŜytkowej − 3,71 zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
pow. uŜytkowej − 6,17 zł 

2. od budowli: 
2% ich wartości  
określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
− 0,68 zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m2 
powierzchni − 0,33 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIX/226/2004 Rady Miasta Lubań 
z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 
ale nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2006 roku. 

 
PRZEWODNICZACY RADY 

 
MARIAN KWOLIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4217 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku po środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84  z późn. zm.) Rada Miasta 
Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Lubań uzaleŜniona jest od rodza-
ju środka transportowego, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w 
autobusach. 

§ 2 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niŜej: 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 365zł 
b) powyŜej 5,5 tony  do 9 ton włącznie − 465 zł 
c) powyŜej 9 ton do 12 ton − 566 zł 

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton  

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 
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nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowa Ŝne 

inne systemy 
zawieszenia 

Dwie  osie 
a 12 13 846,00 866,00 
b 13 14        876,00 897,00 
c 14 15 929,00 949,00 
d 15            1.117,00         1.286,00 

Trzy osie 
e 12 17 1.031,00 1.052,00 
f 17 19 1.135,00 1.155,00 
g 19 21 1.237,00 1.258,00 
h 21 23 1.341,00 1.361,00 
i 23 25 1.443.00 1.616,00 
j 25  1.547,00 1.616,00 

Cztery i więcej osi 
k 12 25  1.909,00 1.929,00 
l 25 27  2.011,00 2.032,00 

m 27 29  2.114,00   2.134,00 
n 29 31  2.216,00 2.505,15  
o 31  2.321,00 2.505,15  

 
 
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 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 377 zł 
b) powyŜej 5,5 tony  do 9 ton włącznie − 440 zł 
c) powyŜej 9 ton  i  poniŜej 12 ton − 503 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 ilości osi i rodzaju zawieszenia: 

 
 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + nacze-

pa, ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach ) 

Roczna stawka podatku w złotych 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

inne systemy 
zawieszenia 

Dwie  osie 
a 12 18   1.443,00 1.464.00 
b 18 25   1.547,00 1.567,00 
c 25 31   1.650,00 1.671,00 
d 31    1.753,00 1.936,29 

Trzy osie i więcej 
e 12 40   1.825,00  1.845,00 
f 40    2.276,00  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: 
a) od 7 ton do 9 ton włącznie − 377 zł 
b) powyŜej 9 ton do12 ton − 503 zł 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜ-
szą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  w za-
leŜności od rodzaju zawieszenia i ilości osi: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + nacze-
pa ,ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach 

) 

Roczna stawka podatku w złotych 
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nie mniej niŜ mniej niŜ oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równowaŜne 

inne systemy  
zawieszenia 

Jedna  oś 
a 12 18 412,00 433,00 
b 18 25 464,00 485,00 
c 25  516,00 576,00 

Dwie osie 
d 12 28 567,00 587,00 
e 28 33 759,00 871,00 
f 33 38 1.153,00 1.324,00 
g 38  1.517,00 1.743,00 

Trzy osie i więcej 
h 12 38 841,00 967,00 
i 38  1.144,00 1.313,00 

 
7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia : 

a) od 10  do 15 miejsc − 369 zł 
b) powyŜej 15  do 29 miejsc włącznie − 677 zł 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.488 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Lubań. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XIV/144/2003 Rady Miasta Lubań z  dnia  2 grudnia  2003 roku w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale 
nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2006 roku. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

MARIAN KWOLIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. 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 (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1 

Podatek od posiadania psów wynosi rocznie od kaŜdego 
psa 35,88 zł 

§ 2 

1. Podatek roczny naleŜy uiścić bez wezwania do dnia 31 
marca roku podatkowego. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba 
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weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem roku, w 
którym nastąpiła jego utrata. 

3. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku 
podatkowego, to podatek płatny jest bez wezwania w 
terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podat-
kowego, w wysokości proporcjonalnej do liczby mie-
sięcy w roku podatkowym. 

§ 3 

Podatek od posiadania psa obniŜa się o 50% jeŜeli zo-
staną spełnione łącznie poniŜsze wymogi: 
a) pies zostanie zarejestrowany w ABK, 
b) pies zostanie wyposaŜony w obroŜę i numerek, 
c) właściciel będzie posiadał ksiąŜeczkę psa, 
d) pies zostanie zaszczepiony przeciw wściekliźnie. 

§ 4 

1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa przez 
Administracje Budynków Komunalnych w obszarze ich 
działania. 

2. Stwierdzenie spełnienia warunków zwolnienia podatku 
od posiadania psów określonych w § 3 uchwały oraz 
wydawanie numerków i ksiąŜeczek psa powierza się 
Administracjom Budynków Komunalnych w obszarze 
ich działania. 

3. Ustala się termin przekazywania informacji o wysoko-
ści pobranego podatku oraz przekazywania kwot na 
rachunek Gminy Miejskiej Lubań w ciągu 7 dni po za-

kończeniu miesiąca, w którym została dokonana wpła-
ta. 

§ 5 

Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 50% 
pobranego podatku 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań 

§ 7 

Traci moc uchwała Rady Miasta Lubań nr XIV/141/2003 z 
2 grudnia 2003 roku  w sprawie podatku od posiadania 
psów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 
ale nie wcześniej niŜ 1 stycznia 2006 roku 
 
 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

MARIAN KWOLIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4219 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBA Ń 

z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych doty czą-
cych podatku od nieruchomo ści, podatku rolnego i le śnego obowi ązują-
cych  
                                     na terenie Mia sta Luba ń 

 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.), art. 6 ust. 
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 31 ze 
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U 
Nr 200, poz. 1682) oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 107, poz. 1138) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych 
dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i leśnego stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 

1. Wzór deklaracji osób prawnych, jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
Lasów Państwowych: 
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a) podatek od nieruchomości (DN-1) określa załącznik 
nr 1, 

b) podatek rolny (DR-1) określa załącznik nr 2, 
ci podatek leśny (DL-1) określa załącznik nr 3. 

2. Wzór informacji osób fizycznych dla celów ustalenia: 
a) podatku od nieruchomości (IN-1) określa załącznik 

nr 4, 
b) podatku rolnego (IR -1) określa załącznik nr 5, 
ci podatku leśnego (IL -1) określa załącznik nr 6. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIX/227/2004 Rady Miasta Lubań 
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów 
informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego  
i leśnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 
ale nie wcześniej niŜ od 1 stycznia  
2006 roku 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MARIAN KWOLIK 
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4220 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawki opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
18 i 19 pkt 1 litera e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 listopada 
2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzę-
dowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej pole-
gające na: 
a) wydaniu wypisu z miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego lub ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta w wysokości 70,00 zł. 

b) wydaniu wyrysu (kserokopii części graficznej)  
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta w 
wysokości 50,00 zł. 

2. Opłatę administracyjną naleŜy wpłacić na rachunek 
bankowy Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój przed pod-
jęciem czynności urzędowych. 

§ 2 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr uchwała nr XIII/75/2004 Rady Miasta Świera-
dów Zdrój z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek opłaty administracyjnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, ale nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do roz-
plakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń miasta przed 
1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4221 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków  
transportowych  

 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, 
poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
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1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 604,00 zł 
b powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.006,00 zł 
c powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.207,00 zł 

 
2. od samochodów cięŜarowych  w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy  całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-

szenia: 
 

a) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

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

pneumatycznym lub równowaŜnym 
Inne systemy zwie-

szenia 
a. 12 ton 13 ton 825,00 845,00 
b. 13 ton 14 ton 855,00 875,00 
c. 14 ton 15 ton 906,00 926,00 
d. 15 ton  1.090,00 1.255,00 

 
b) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Roczna stawka podatku w złotych 

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

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 17 ton 1.006,00 1.026,00 
b. 17 ton 19 ton 1.107,00 1.127,00 
c. 19 ton 21 ton 1.207,00 1.227,00 
d. 21 ton 23 ton 1.308,00 1.328,00 
e. 23 ton 25 ton 1.408,00 1.577,00 
f. 25 ton  1.509,00 1.577,00 

 
c) o czterech i więcej osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Roczna stawka podatku  
w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub równowaŜnym 
Inne systemy  
zwieszenia 

a. 12 ton 25 ton 1.862,00 1.882,00 
b. 25 ton 27 ton 1.962,00 1.982,00 
c. 27 ton 29 ton 2.062,00 2.082,00 
d. 29 ton 31 ton 2.162,00 2.452,80 
e. 31 ton  2.264,00 2.452,80 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton − 1.408,00 zł 
 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej ze-
społu pojazdów i rodzaju zawieszenia: 
 
a) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 
 
 
 

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa  zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przy-
czepa (w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 
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Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równowaŜnym 

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 18 ton 1.408,00 1.428,00 
b. 18 ton 25 ton 1.509,00 1.529,00 
c. 25 ton 31 ton 1.610,00 1.630,00 
d. 31 ton  1.710,00 1.936,29 

b) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa  zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przy-

czepa  (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równowaŜnym 

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 40 ton 1.780,00 1.800,00 
b. 40 ton  2.220,00 2.505,15 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  7 ton i 
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego − 1.207,00 zł 

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

 
a) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Lp. 

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

stowy + przyczepa (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równowaŜnym 

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 18 ton 402,00 422,00 
b . 18 ton 25 ton 453,00 473,00 
c. 25 ton  503,00 562,00 

 
b) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Lp. 

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

stowy + przyczepa (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równowaŜnym 

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 28 ton 553,00 573,00 
b. 28 ton 33 ton 740,00 850,00 
c. 33 ton 38 ton 1.125,00 1.292,00 
d. 38 ton  1.480,00 1.700,00 

 
c) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

 

Lp. 

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

stowy + przyczepa (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
równowaŜnym 

Inne systemy 
zwieszenia 

a. 12 ton 38 ton 820,00 943,00 
b. 38 ton  1.116,00 1.281,00 

 
7. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc                          1 056,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc            1 780,00 zł 
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§ 2 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIII/76/2004 Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z 
dnia 24 listopada 2004 roku 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do rozplaka-
towania uchwały na tablicach ogłoszeń miasta przed 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4222 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawki opłaty uzdrowiskowej 

 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
17 ust. 1a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz Obwieszcze-
nia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 
listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych 
przebywających dłuŜej niŜ dobę w celach zdrowotnych, 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na 
terenie Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój – za kaŜdy 
dzień pobytu 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inka-
sa. 

§ 3 

Ustala się opłatę uzdrowiskową w wysokości 2,00 zł 
dziennie. 

§ 4 

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze 
inkasa przez właścicieli, zarządzających, dyrektorów, 

kierowników: zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, 
hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, 
schronisk, innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 roku  
o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. 
U. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami). 

2. Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się łącznie  
z wykonywaniem czynności meldunkowych. 

§ 5 

1. Za pobór opłaty uzdrowiskowej przysługuje inkasen-
towi wynagrodzenie w wysokości: 10% sumy zainka-
sowanej kwoty. 

2. Ustala się termin rozliczania inkasentów z pobranej 
opłaty uzdrowiskowej do 20 kaŜdego miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XI/76/2005 Rady Miasta Świeradów 
Zdrój z dnia 28 września 2005 roku w sprawie określenia 
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, ale nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 roku 
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§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do roz-
plakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń miasta przed 
1 stycznia 2006 r 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 
 

MARIUSZ KIEDRZYN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4223 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawki podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (M.P. 
z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od posiadania psów wynosi rocznie 15,00 zł od 
kaŜdego psa. 

§ 2 

1. Ustala się termin poboru podatku do 30 czerwca roku 
podatkowego. 

2. JeŜeli obowiązek podatkowy powstanie w ciągu roku 
podatkowego, podatek za ten rok ustala się propor-
cjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowią-
zek. Termin poboru podatku ustala się w terminie do 
30 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. 

3. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa. Za po-
bór podatku przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w 
wysokości 30% sumy zainkasowanej kwoty. 

4. Ustala się Pana Mirosława Metelicę zamieszkałego w 
Świeradowie Zdroju przy ul. Górskiej 6/13, legitymują-
cego się dowodem osobistym numer AGZ 627590 in-
kasentem podatku od posiadania psów. 

5. Ustala się termin rozliczenia inkasenta z pobranego 
podatku do dnia 10 miesiąca następującego po mie-
siącu pobrania podatku. 

§ 3 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XIII/79/2004 Rady Miasta Świeradów Zdrój z 
dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawki podatku od posiadania psów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, ale nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 
roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do roz-
plakatowania uchwały na miejskich tablicach ogłoszeń 
przed 1 stycznia 2006 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 

4224 
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty targowej  
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 Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
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 kwoto-
wych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 68, 
poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Opłata targowa wynosi za kaŜdy dzień sprzedaŜy od-
powiednio:  

a) za sprzedaŜ z ręki, kosza lub wózka – 20,00 zł, 
b) za sprzedaŜ ze straganu − 25,00 zł. 
c) za sprzedaŜ ze straganu zabudowanego lub samo-

chodu – 35,00 zł. 
2. Pobór opłaty targowej zleca się zarządzającemu Tar-

gowiskiem Miejskim w drodze inkasa. 
3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wy-

nagrodzenie w wysokości 50% pobranej opłaty targo-
wej.  

4. Inkasent wnosi opłatę targową na rachunek Urzędu 
Miasta do dnia 10 kaŜdego miesiąca następującego 
po miesiącu, którego zebrana opłata dotyczy. 

§ 2 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XIII/80/2004 Rady Miasta Świeradów Zdrój z 

dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia wyso-
kości stawek opłaty targowej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, ale nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do roz-
plakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń miasta przed 
1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
MARIUSZ KIEDRZYN 

 
 
 
 
 

4225 
UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 30 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1

(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada miasta Bolesławiec uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    –    500 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   –    800 zł, 
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton     – 1.000 zł. 

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

Liczba osi i 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 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
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12 13 1.000 1.100 
13 14 1.000 1.100 
14 15 1.100 1.200 
15  1.200 1.300 

Trzy osie 
12 17 1.200 1.300 
17 19 1.200 1.300 
19 21 1.300 1.400 
21 23 1.300 1.400 
23 25 1.400 1.500 
25  1.400 1.500 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.400 1.600 
25 27 1.400 1.600 
27 29 1.500 1.700 
29 31 1.600 2.250 
31  1.600 2.450 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1.000 zł, 
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

Liczba osi i 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 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1.100 1.200 
18 25 1.300 1.400 
25 31 1.500 1.600 
31  1.700 1.850 

Trzy osie 
12 40 1.700 1.900 
40  1.900 2.400 

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

i poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego) – 700 zł, 

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

wyŜszą niŜ 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): 
 

Liczba osi i 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 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 800 1.000 
18 25 900 1.100 
25  1.000 1.200 

 
                                                                                                                                         cd. tabeli 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 28 900 1.000 
28 33 1.000 1.100 
33 38 1.200 1.300 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25908  – Poz. 4225  

38  1.200 1.600 
Trzy osie 

12 38 1.200 1.300 
38  1.300 1.400 

 
7) od autorów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc      – 1.350 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 ton   – 1.720 zł. 
 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przez rokiem 1990 stawki podatku podwyŜsza się 
o 50 zł. 

2. Dla pojazdów określonych w § 1, 3, 5, 7 posiadających katalizatory i napędzanych na gaz stawki podatku obniŜa 
się o 50 zł. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 4 

Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bolesławcu nr II/8/02 z dnia 11 grudnia  
2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolno-
śląskiego z 2002 r. Nr 256, poz. 3898). 

§ 5 

Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie do podatków naleŜnych od dnia 1 stycznia 2006 r. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Rady Miasta Bolesławiec, Urzędy Miasta Bolesławiec oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 
 
----------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ska członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4226 
UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji  
podatk owych  
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 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 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) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, 
poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; 
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) art. 6 ust. 13, 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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, 
Nr 167, poz. 1399) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o po-
datku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, 
poz. 1365) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bogatynia 

§ 6 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
HENRYK BORUTA 
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4227 
UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, 
poz. 1399) uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych:  

 
 

§ 1 
Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta  Bogatynia  
w następującej wysokości: 
1) od samochodów cięŜarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton. 
 

Wyprodukowane do 1998 r. w 1998 r. i później 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 656,38 zł 630,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.093,96 zł 1.070,00 zł 
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.312,75 zł 1.280,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.  

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

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

nym za równowaŜne 

Inny system  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1940,00 zł 1990,00 zł 
13 14 2000,00 zł 2040,00 zł 
14 15 2060,00 zł 2090,00 zł 
15  2100,00 zł 2150,00 zł 

Trzy osie 
12 17 2150,00 zł 2200,00 zł 
17 19 2210,00 zł 2230,00 zł 
19 21 2240,00 zł 2250,00 zł 
21 23 2260,00 zł 2270,00 zł 
23 25 2280,00 zł 2290,00 zł 
25  2300,00 zł 2350,00 zł 

Cztery osie i więcej 
12 25 2350,00 zł 2400,00 zł 
25 27 2410,00 zł 2430,00 zł 
27 29 2440,00 zł 2460,00 zł 
29 31 2470,00 zł 2480,00 zł 
31  2490,00 zł 2505,15 zł 
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3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, o których mowa w art. 8 pkt  3 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
Wyprodukowane do 1998 r. w 1998 r. i później 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.250,00 zł 1.150,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.350,00 zł 1.300,00 zł 
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton 1.531,54 zł 1.500,00 zł 

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

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu bez względu na rok produkcji:  

 
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  
zawieszeniem uznanym  

za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1700,00 zł 1750,00 zł 
18 25 1800,00 zł 1850,00 zł 
25 31 1900,00 zł 1910,00 zł 
31  1920,00 zł 1936,29 zł 

Trzy osie 
12 40 1800,00 zł 1936,29 zł 
40  2450,00 zł 2505,15 zł 

 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z po-

jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.  

 
Wyprodukowane do 1998 r. w 1998 r. i później 

a) od 7 ton do 9 ton włącznie 1.260,00 zł 1.150,00 
b) powyŜej 9 ton do 12 ton włącznie 1.312,75 1.270,00 

 
6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton:  

    
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 pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za rów-
nowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1400,00 zł 1410,00 zł 
18 25 1420,00 zł 1430,00 zł 
25  1440,00 zł 1450,00 zł 

Dwie osie 
12 28 1400,00 zł 1450,00 zł 
28 33 1460,00 zł 1470,00 zł 
33 38 1480,00 zł 1531,54 zł 
38  1890,00 zł 1936,29 zł 

Trzy osie 
12 38 1500,00 zł 1531,54 zł 
38  1890,00 zł 1936,29 zł 

 
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
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Wyprodukowane do 1998 r. w 1998 r. i później 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc 1.531,54 zł 1.480,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.936,29 zł 1.890,00 zł 

 
§ 2 

 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jedno-
stek budŜetowych gminy i stanowiące ich własność z wyjątkiem pojazdów określonych w § 1  
pkt 2, 4, 6 niniejszej uchwały.  

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/184/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
HENRYK BORUTA 

 
 
 

4228 
UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, 
poz. 1399), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się:  
1) wysokość stawek podatku od posiadania psów, 
2) zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności 

podatku od posiadania psów. 

§ 2 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w 
wysokości 45 zł od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania 
do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w 
terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podat-
kowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, 
podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których istniał obowiązek podatkowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym po-
wstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4 1. Wpłaty podatku moŜna dokonywać bezpośrednio na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni. 
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2. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w 
drodze inkasa 

3. Na inkasenta poboru podatku od posiadania psów 
wyznacza się Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Bogatyni.  

§ 5 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiada-
nia psów w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty i 
wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Miasta i 
Gminy w Bogatyni.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bogatynia. 

§ 7 

Traci moc uchwała ur XXI/187/04 Rady Gminy i Miasta w 
Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od posiadania psów. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
HENRYK BORUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4229 
UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie obni Ŝenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 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 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 
1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, 
Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, 
poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) uchwala się, co na-
stępuje:  

 
 

§ 1 

ObniŜa się cenę skupu 1q Ŝyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w 2006 r. 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 62,  
poz. 867) z kwoty 27,88 zł  do kwoty 27 zł.   

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bogatynia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXI/185/04 Rady Gminy i Miasta w 
Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniŜenia 

średniej ceny skupu Ŝyta, przyjmowanej jako podstawa do 
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta 
Bogatynia. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
HENRYK BORUTA

4230 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 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) i art. 5 ust.  1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach 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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Bogatynia:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 
− 0,68 zł, 

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

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜytku publicznego od 1 
m² powierzchni − 0,33 zł,  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych, od 1 m² powierzchni uŜytkowej – 

0,56 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 uŜytkowej – 18,43 
zł, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 
m² powierzchni uŜytkowej – 3,71 zł, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-

nego przez organizacje poŜytku publicznego zł od 1 
m² powierzchni uŜytkowej – 6,17 zł, 

f) nieuŜytkowanych zabudowań gospodarczych stano-
wiących część gospodarstwa rolnego przekaza-
nych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za eme-
ryturę lub rentę od 1 m2 powierzchni uŜytkowej − 
3,08 zł, 

3) od budowli − 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bogatynia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXI/186/04 Rady Gminy i Miasta w 
Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku  od nieruchomości.  

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
HENRYK BORUTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4231 
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 21 listopada 2005 r. 
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w sprawie obni Ŝenia ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia  
podatku rolnego na obszarze gminy Sulików na 2006 r ok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

ObniŜa się średnią cenę skupu Ŝyta, przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 
Sulików do kwoty 27,00 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXII/146/04 Rady Gminy Sulików z 
dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie obniŜenia ceny 

Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Sulików. 

§ 4 

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 GMINY 

 
FRANCISZEK FLESZAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4232 
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie          580 zł, 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie      1.030 zł, 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton      1.170 zł, 

2) od samochodów cięŜarowych o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita (w tonach) 
Roczna stawka podatku 

(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowaŜne 

inne systemy  
zawieszania  
osi jezdnych 

Dwie osie 
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12  1.870 2.060 
Trzy osie 

12 21 1.775 1.925 
21  2.110 2.325 

Cztery osie i więcej 
12 27 2.010 2.210 
27 29 2.320 2.350 
29  2.330 2.450 

 
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12 ton – 1.370 zł, 
4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w 
tonach) 

Roczna stawka podatku 
( w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowaŜne 

inne systemy  
zawieszania  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 31 1.750 1.820 
31  1.830 1.930 

Trzy osie 
12 40 1.750 1.820 
40  2.270 2.500 

 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-

niŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego – 1.170 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 podatku 
rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Roczna stawka podatku 

(w złotych) 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uzna-
nym za równowaŜne 

inne systemy  
zawieszania  
osi jezdnych 

jedna oś 
12  465 565 

Dwie osie 
12 38 1.290 1.440 
38  1.640 1.820 

Trzy osie 
12 38 1.297 1.440 
38  1.560 1.730 

 
 
7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niŜ 30 miejsc        – 1.370 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc    – 1.820 zł. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody specjalne (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowi-
tej pojazdu do 12 ton słuŜące do wywozu nieczystości stałych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

§ 4 
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Traci moc uchwała nr XII/96/03 Rady Gminy Sulików z 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków  transportowych. 

§ 5 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

FRANCISZEK FLESZAR 
 
 
--------------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-
go towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 

4233 
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 21 listopada 2005 r.  

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atko-
wych 

 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 późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Tracą moc uchwały nr II/12/02 Rady Gminy Sulików z 
dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia wzorów wyka-
zów i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego obowiązującego na terenie 
gminy Sulików oraz nr XII/97/03 Rady Gminy Sulików z 26 
listopada 2003 r. sprawie zmiany uchwały ustalającej 
wzory wykazów i deklaracji po-

datkowych dotyczących podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie gminy 
Sulików. 

§ 6 

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. 
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PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 
FRANCISZEK FLESZAR 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowane-
go towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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4234 
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia  od podatku rolne-
go u Ŝytków rolnych na których zaprzestano produkcji roln ej 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi 
zmianami), Rada Gminy Sulików uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od 
podatku rolnego uŜytków rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”. 

§ 2 

1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika. 
2. Początek okresu zwolnienia nie moŜe być wcześniej-

szy niŜ pierwszy dzień miesiąca następującego po zło-
Ŝeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

§ 3 

1. Warunki zwolnienia są następujące: 
1) zaprzestanie uprawy roślin, 
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe, 
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele pa-

szowe, 
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagraŜającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów. 
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione 

łącznie. 

§ 4 

Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Suli-
ków. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr II/12/92  Rady Gminy Sulików  
z dnia 24 lutego 1992 r. w sprawie określenia trybu  
i warunków zwolnienia z podatku rolnego za uŜytki rolne 
na których zaprzestano produkcji rolnej. 

§ 6 

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 GMINY 

 
FRANCISZEK FLESZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4235 
UCHWAŁA RADY GMINY JE śÓW SUDECKI 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści i zwol-
nień od podatku 

 Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84; ze 
zmianami), 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w wysokości: 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,56 zł od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej. 
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 18,43 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 8,58 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych 3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

5. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 
6,17 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

6. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 pkt 1 ust. 3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych. 

7. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 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 – 0,24 zł od 
1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich 
części pozostające bezpośrednio we władaniu sołectw, 
których nie wynajęto lub nie wydzierŜawiono. 

§ 3 

Podatek podlega wpłaceniu do kasy Urzędu Gminy, prze-
lewem na rachunek budŜetu gminy albo w drodze inkasa 
na zasadach określonych odrębną uchwałą. 

§ 4 

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez 
jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIII/140/2004 Rady Gminy JeŜów Sudecki z 
dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości  
i zwolnień od podatku, jednakŜe nie wcześniej niŜ  
z upływem dnia 31 grudnia 2005 roku. 

§ 7 

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 GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK

 
 
 

4236 
UCHWAŁA RADY GMINY JE śÓW SUDECKI 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu:  
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 585 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 755 zł, 
c) powyŜej 9 ton i mniejszej niŜ 12 ton – 865 zł, 

2. Od samochodów cięŜarowych w zaleŜności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia: 
1) o dwóch osiach i z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:  
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 13 ton – 965 zł, 
b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ 14 ton –  

1 025 zł, 
c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ 15 ton –  

1 095 zł, 
d) nie mniej niŜ 15 ton – 1 385 zł, 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:  
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a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton –  
1 080 zł, 

b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton –  
1 190 zł, 

c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton –  
1 295 zł, 

d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 tony –  
1 405 zł, 

e) nie mniej niŜ 23 tony, mniej niŜ 25 ton –  
1 685 zł, 

f) nie mniej niŜ 25 ton – 1 745 zł, 
3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneu-

matycznym lub innym i dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 tony, mniej niŜ 25 ton –  

2 030 zł, 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton –  

2 155 zł, 
cl nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton –  

2 255 zł, 
d) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton –  

2 430 zł, 
e) nie mniej niŜ 31 ton – 2 500 zł, 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1 395 zł, 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 18 ton –  

1 51O zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, a mniej niŜ 25 ton –  

1 610 zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton, a mniej niŜ 31 ton –  

1 715 zł, 
d) nie mniej niŜ 31 ton, – 1 936 zł, 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:  
a) nie mniej niŜ 12 ton, a mniej niŜ 40 ton –  

1 910 zł, 
b) nie mniej niŜ 40 ton – 2 505 zł. 

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton – 600 zł. 

6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 
innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton – 500 zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton – 700 zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton – 865 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 tony, mniej niŜ 28 ton –  

600 zł, 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 tony –  

905 zł, 
c) nie mniej niŜ 33 tony, mniej niŜ 38 ton –  

1 375 zł, 
d) nie mniej niŜ 38 ton – 1 800 zł, 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton –  

1 010 zł, 
b) nie mniej niŜ 38 ton – 1 370 zł, 

7. Od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 15 miejsc – 380 zł, 
b) nie mniejszej niŜ 15 i mniejszej niŜ 30 miejsc – 750 

zł, 
c) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1 610 zł, 

§ 2 

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez 
jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gmi-
ny. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 

§ 4 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIII/141/2004 Rady Gminy JeŜów Sudecki z 
dnia 17 listopada 2004 roku, jednakŜe nie wcześniej niŜ z 
upływem dnia 31 grudnia 2005 r. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK

 
 
 
 
 
 

4237 
UCHWAŁA RADY GMINY JE śÓW SUDECKI 
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z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści i poboru podatku od posiadania psów 

 Na podstawie przepisu art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. 2002 r. Nr 9,
poz. 84, ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Podatek od posiadania psów ustala się od kaŜdego 
psa podlegającego opodatkowaniu w wysokości 46,00 
zł rocznie. 

2. Podatek od posiadania psów będących w posiadaniu 
emerytów i rencistów do 65 roku Ŝycia ustala się w 
wysokości 23,00 zł rocznie od kaŜdego psa. 

§ 2 

1. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeŜeli osoba 
weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podat-
kowego.  

2. Podatek płatny jest bez wezwania do 15 maja roku 
podatkowego, a jeŜeli obowiązek podatkowy powstał 
po tej dacie w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w 
posiadanie psa. 

§ 3 

Podatek podlega wpłaceniu do kasy Urzędu Gminy, prze-
lewem na rachunek budŜetu gminy albo w drodze inkasa 
na zasadach określonych odrębną uchwałą. 

§ 4 

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez 
jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gmi-
ny. 

§ 5 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 

§ 6 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIII/142/2004 Rady Gminy JeŜów Sudecki z 
dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru 
podatku od posiadania psów, jednakŜe nie wcześniej niŜ 
z upływem dnia 31 grudnia 2005 r. 

§ 7 

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 GMINY 

 
ARTUR SMOLAREK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4238 
UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 23 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 gminy (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) uchwala się na-
stępujące stawki podatku od środków transportowych: 

 
§ 1 1. Określa się następujące stawki podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy: 
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1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 500 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 600 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 900 zł; 

2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w za-
leŜności od liczby osi, o dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według sta-
wek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 1000 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 1150 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton − 1400 zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜno-
ści od liczby osi, dopuszczalnej  masy całkowitej  
pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego −  
700 zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, według stawek 
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły; 

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejsza niŜ 30 miejsc − 800 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1600 zł. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki 
transportowe związane z prowadzeniem działalności 
przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących 
pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4  
i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały, nie wcześniej 
niŜ l stycznia 2006r, traci moc uchwała  
nr XIII/111/03 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 listopada 
2003 r. w sprawi wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych. 

§ 5 

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. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
MAURYCJUSZ śUKOWSKI

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

1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ską członkostwa w Unii Europejskiej − dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Ustawowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Podgórzyn z dnia 23 listopa-
da 2005 r. (poz. 4238) 
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STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  
w  § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całko-

wita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inny system zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 750 1000 
13 14 800 1050 
14 15 900 1100 
15  1100 1200 

Trzy osie 
12 17 950 1200 
17 19 1000 1300 
19 21 1100 1400 
21 23 1200 1500 
23 25 1300 1600 
25  1400 1700 

Cztery osie i więcej 
12 25 1500 1800 
25 27 1550 1900 
27 29 1600 2000 
29 31 2150 2400 
31  2150 2400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Podgórzyn z dnia 23 listopa-
da 2005 r. (poz. 4238) 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  

w  § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
 zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + nacze-

pa; ciągnik balastowy + naczepa  
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inny system zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 850 1300 
18 25 1050 1450 
25 31 1250 1700 
31  1420 1930 

Trzy osie 
12 40 1420 1800 
40  1730 2500 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Podgórzyn z dnia 23 listopa-
da 2005 r. (poz. 4238) 
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STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH  
w  § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały Rady Gminy 

 
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 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inny system zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 500 500 
18 25 550 600 
25  600 700 

Dwie osie 
12 28 650 950 
28 33 700 1050 
33 38 860 1300 
38  1200 1700 

Trzy osie 
12 38 820 950 
38  950 1200 

 
 
 
 
 

4239 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści rocznych stawek podatku od środków transporto-
wych 

 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 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków trans-
portowych od jednego środka transportowego w na-
stępującej wysokości: 
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 610 zł, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  

820 zł, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton – powyŜej  

9 ton, mniej niŜ 12 ton – 1.020 zł, 
2) od samochodu cięŜarowego w zaleŜności od liczby 

osi dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawie-
szenia: 
1. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 13 ton – 1.220 

zł, 

b) nie mniej niŜ 13 ton, mniej niŜ 14 ton – 1.330 
zł, 

c) nie mniej niŜ 14 ton, mniej niŜ 15 ton – 1.430 
zł, 

d) nie mniej niŜ 15 ton 1.530 zł, 
2. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 17 ton – 1.530 

zł, 
b) nie mniej niŜ 17 ton, mniej niŜ 19 ton – 1.530 

zł, 
c) nie mniej niŜ 19 ton, mniej niŜ 21 ton – 1.530 

zł, 
d) nie mniej niŜ 21 ton, mniej niŜ 23 ton – 1.630 

zł, 
e) nie mniej niŜ 23 tony, mniej niŜ 25 ton – 

1.630 zł, 
f) nie mniej niŜ 25 ton – 1.630 zł, 

3. – o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 
pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za 
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równowaŜne lub innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 25 ton – 

1.730 zł, 
b) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 27 ton – 

1.730 zł, 
c) nie mniej niŜ 27 ton, mniej niŜ 29 ton – 

1.800 zł, 
– o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 

pneumatycznym i zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowi-
tej: 
a) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton – 

2.200 zł, 
b) nie mniej niŜ 31 ton – 2.240 zł, 

– o czterech osiach z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 29 ton, mniej niŜ 31 ton – 

2.500 zł, 
b) nie mniej niŜ 31 ton – 2.500 zł, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego do uŜy-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniŜej 12 ton – 1.430 zł, 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą dopuszczalnej masy całkowitej zespołu po-
jazdów, w zaleŜności od liczby osi i rodzaju zawie-
szenia: 
1. – o dwóch osiach z zawieszeniem pneuma-

tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
waŜne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton – 

1.630 zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton – 

1.730 zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton, mniej niŜ 31 ton – 

1.800 zł, 
d) nie mniej niŜ 31ton – 1.840 zł, 

– o dwóch osiach z innym systemem zawie-
szenia o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 31 ton – 1.930 zł, 

2. – o trzech osiach z zawieszeniem pneuma-
tycznym, zawieszeniem uznanym za równo-
waŜne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 40 ton – 

1.840 zł, 
b) nie mniej niŜ 40 ton – 1.940 zł, 

– o trzech osiach z innym systemem zawie-
szenia o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 40ton 

1.840 zł, 
b) nie mniej niŜ 40 ton – 2.500 zł, 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.220 
zł, 

6) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z 
pojazdem posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
1. o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym, 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne lub in-
nym systemem zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 18 ton – 1.330 

zł, 
b) nie mniej niŜ 18 ton, mniej niŜ 25 ton – 1.380 

zł, 
c) nie mniej niŜ 25 ton – 1.430 zł, 

2. o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 28 ton – 1.380 

zł, 
b) nie mniej niŜ 28 ton, mniej niŜ 33 tony – 

1.430 zł, 
c) nie mniej niŜ 33 tony, mniej niŜ 38 ton – 

1.430 zł, 
d) nie mniej niŜ 38 ton – 1.730 zł, 

3. o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów: 
a) nie mniej niŜ 12 ton, mniej niŜ 38 ton – 1.430 

zł, 
b) nie mniej niŜ 38 ton – 1.800 zł, 

7) od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1.020 zł, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1.430 zł, 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych 
środki transportowe, wykorzystywane wyłącznie do re-
alizacji zadań w zakresie: 
a) ochrony przeciwpoŜarowej, 
b) oświaty. 

2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych 
środki transportowe wymienione w § 1 ust 1 pkt 1 i pkt 
3, których właścicielami są podatnicy podatku rolnego 
a środek transportowy jest związany wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc:  
Uchwała nr XV/90/03 z dnia 28 listopada 2003 r. ze zmia-
ną: uchwałą nr XVI/92/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w 
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych, jednakŜe nie wcześniej niŜ z 
dniem 1 stycznia 2006 r. 

§ 5 
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Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamie-
nica 

§ 6 

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

skiego i ma zastosowanie do podatku poczynając od roku 
podatkowego 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4240 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 

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

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe  
wykonywane przez Wójta Gminy Stara Kamienica, w tym: 
1. Za wydanie wyrysu ze Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Stara Kamienica – 50,00 zł. 

2. Za wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Stara Kamienica – 50,00 zł. 

3. Za wydanie wyrysu z Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla obrębu połoŜonego na te-
renie  Gminy Stara Kamienica – 30,00 zł. 

4. Za wydanie wypisu uproszczonego z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu 
połoŜonego na terenie Gminy Stara Kamienica – 50 zł. 

5. Za wydanie wypisu uszczegółowionego z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu 
połoŜonego na terenie Gminy Stara Kamienica – 100 
zł. 

6. W jednym wyrysie lub wypisie mogą być podane in-
formacje maksymalnie dla pięciu działek. 

§ 2 

Opłaty wpłacane są na konto Urzędu Gminy w  Starej 
Kamienicy w dniu złoŜenia wniosku o dokonanie czynno-
ści urzędowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVII/167/2000 z dnia  
29 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI

4241 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2005 r.  

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nier uchomo ści  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25951  – Poz. 4241  

 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.) oraz 
art. 5 ust. 1–4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej 
regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych 
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między pań-
stwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowa-
nie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 
20 lipca 1999). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w 
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie gminy: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części – od  

1 m2 powierzchni uŜytkowej – 0,56 zł, 
2. od budynków lub ich części związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej – 18,00 zł, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej – 8,58 zł, 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej – 3,71 zł, 

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu-
blicznego – budynki gospodarcze, komórki, stodoły, 
szopy (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej) – od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
– 3,40 zł, 

6. od garaŜy wolno stojących (z wyjątkiem związanych z 
działalnością gospodarczą) – od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej – 6,17 zł, 

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

8. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 po-
wierzchni – 0,68 zł, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni – 0,17 zł. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. Nieruchomości (budynki i budowle i grunty) lub ich 

części stanowiące własność (współwłasność), będące 
w posiadaniu (współposiadaniu) lub trwałym zarządzie 
gminy, za wyjątkiem wykorzystanych na prowadzenie 
działalności gospodarczej lub oddanych w posiadanie 
zaleŜne osobom fizycznym lub jednostkom organiza-
cyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w tym 
spółkom lub innym osobom prawnym. 

2. Nieruchomości (budynki, budowle i grunty) lub ich 
części zajęte na potrzeby działalności statutowej  
z zakresu: 
– kultury, 
– ochrony przeciwpoŜarowej, 
– kultury fizycznej i sportu, 
– działalności charytywno-opiekuńczej. 

§ 3 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXVIII/157/04 Rady Gminy Stara Kamienica z 
dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości, jednakŜe nie wcze-
śniej niŜ z dniem 1 stycznia 2006 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamie-
nica. 

 

 

 

 

 

§ 6 

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 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25952  – Poz. 4241 i 4242  

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI

 
 
 
 
 
 
 

4242 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów deklaracji: na podatek od nieruchomo ści, 
na podatek le śny, na podatek rolny, oraz informacji: o gruntach , o lasach 
                    i o nieruchomo ściach i obiektach budowlanych 

 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.) oraz 
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swej regulacji wdro-
Ŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG 
z 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych ty-
pów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. 
Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 
1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktu-
ry przez pojazdy cięŜarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą 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.), art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j Dz. U. Z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) Rada Gminu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się: 
1. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz 

spółek niemających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz jednostek organizacyjnych lasów Pań-
stwowych wzór: 
1) formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 

– stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) formularza deklaracji na podatek leśny – stanowią-

cy załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
3) formularza deklaracji na podatek rolny – stanowią-

cy załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
2. Dla osób fizycznych wzór: 

1) formularza informacji o nieruchomościach  
i obiektach budowlanych – stanowiący załącznik nr 
4 do niniejszej uchwały, 

2) formularza informacji o lasach – stanowiący za-
łącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

3) formularza informacji o gruntach – stanowiący za-
łącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kamienicy. 

§ 4 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr III/12/2002 Rady Gminy Stara Kamienica  
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru for-
mularza informacji o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych, o lasach, o gruntach oraz wzoru formularza 
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i 
podatek rolny. 

 

 

 

§ 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 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25953  – Poz. 4242  

RADY GMINY 
 

JAN KUŚNIEREWSKI

 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25954  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25955  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25956  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25957  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25958  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25959  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25960  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25961  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25962  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25963  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25964  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25965  – Poz. 4242  

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25966  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25967  – Poz. 4242  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25968  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25969  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25970  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25971  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25972  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25973  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25974  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25975  – Poz. 4242  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25976  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25977  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25978  – Poz. 4242  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25979  – Poz. 4242  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25980  – Poz. 4242  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25981  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25982  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25983  – Poz. 4242  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25984  – Poz. 4242  

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25985  – Poz. 4243  
 

4243 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 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 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) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych1 (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, 
poz. 1462 i Nr 179, poz. 484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956 
z dnia 14 listopada 2005 r.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Lubań 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania 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 1 
ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje poŜytku publiczne-
go − 0,25 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych − 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej − 18,10 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym − 8,58 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych − 3,71 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje poŜytku publiczne-
go − 5,17 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

3) od budowli − 2% ich wartości wg norm określonych 
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubań  
nr XIX/104/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JÓZEF HALWA
 
-------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ska członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 

 
 

4244 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 253 –  25986  – Poz. 4244  

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści 

 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 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; 281, poz. 
2782; z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419; Nr 175, 
poz. 1462; Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki lub ich części i grunty stanowiące wła-

sność (współwłasność) gminy, o ile nie są we wła-
daniu osób fizycznych, osób prawnych lub jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;\ 

b) budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby 
działalności statutowej ochrony przeciwpoŜarowej. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują bu-
dynków i gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ska członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od posiadania psów,  
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatno ści tego podatku 

 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 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. 14 pkt 1−3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291; 281, poz. 2782; z 2005 r., Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419; 
Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy Lubań uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Stawkę roczna podatku od posiadania psów ustala się w 
wysokości 10,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-
ności podatku od posiadania psów, następująco: 
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania 

do dnia 30 czerwca roku podatkowego.  
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 
30 czerwca roku podatkowego, w terminie  
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

2. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał w drugiej połowie 
roku podatkowego, podatek pobiera się  
w wysokości 50%. 

3. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa przez 
inkasentów wyznaczonych przez organ stanowiący od-
rębną uchwałę. 

4. Wpłaty podatku moŜna równieŜ dokonywać w kasie 
Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek banko-
wy gminy. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od posiadania psów, posiadanie 
psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa 
domowego − po jednym na kaŜde gospodarstwo. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr X/49/2003 Rady Gminy Lubań  
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od posiadania psów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JÓZEF HALWA

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ska członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od środków transportowych  
i zwolnie ń w tym podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) Rada Gminy Lubań 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton bez względu na wiek pojazdu i 

jego wpływ na środowisko naturalne: 
a) od 3,5 t − 5,5 t włącznie − 525 zł 
b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie − 625 zł 
c) powyŜej 9 t i poniŜej 12 t − 725 zł 

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

Liczba osi i 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 

Dwie osie 
12  1035 1287 

Trzy osie 
12 23 1035 1135 
23 25 1235 1612 
25  1235 1612 

Cztery osie i więcej 
12 27 1235 1405 
27 29 1235 1689 
29 31 1689 2488 
31  1689 2488 

 
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 pojazdu i jego wpływ na środowisko 
naturalne: 735 zł 

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

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

naczepa (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 

Dwie osie 
12 31 1035 1435 
31  1448 1936 

Trzy osie 
12 40 1282 1758 
40  1758 2505 
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5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton  
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku 
rolnego, bez względu na wiek pojazdu: 
a) od 7 t do 9 t włącznie − 395 zł 
b) powyŜej 9 t i poniŜej 12 t − 515 zł 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜ-
szą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rol-
nego: 

 
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  

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12  515 597 

Dwie  osie 
12 28 515 581 
28 33 649 885 
33 38 885 1327 
38  1185 1735 

Trzy osie 
12 38 712 978 
38  978 1316 

 
7. Autobusy, bez względu na wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne, w zaleŜności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
− mniej niŜ 15 miejsc do 15 miejsc włącznie − 444 zł 
− więcej niŜ 15 miejsc i mniej niŜ 30 miejsc − 8109 zł 
− równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1235 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność jednostek organizacyj-
nych Gminy Lubań, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w § 1 ust. 2, 4 i 6 niniejszej uchwały 
− unormowanych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie nie obejmuje środków 
transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X/47/2003 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 
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4247 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych 
obowi ązujących na terenie Gminy Luba ń 

 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 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) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. 
Nr 1, poz. 3, ; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, 
Nr 137, poz. 926; z 19987 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 
r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, 
poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1365, Nr 169, 
poz. 1419; Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (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, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 
poz. 1291; Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 
poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; Nr 164, 
poz. 1365) − Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwa-
ły. 

 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości 
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XIX/105/2004 Rady Gminy Lubań z 
dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów 
formularzy na potrzeby wymiaru i poboru podatku rolne-
go, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na tere-
nie Gminy Lubań. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF HALWA

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie − z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Pol-
ska członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 
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4248 
UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 q Ŝyta przyjmowanego jako podstawa do  
naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa 
GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 62, 
poz. 867) Rada  Gminy Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

Traci moc uchwała nr 158/04 Rady Gminy Zgorzelec z 
dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia  ceny 1 
q Ŝyta przyjmowanego jako podstawa do naliczenia po-
datku rolnego na obszarze gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorze-
lec. 

 

§ 4 

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 
 

JANINA SAŁABICKA 

 
 
 
 
 

4249 
UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.)  Rada Gminy Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustalić wysokość stawek podatku od nieruchomości: 
1) od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,58 złotych od 1 
m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego– 0,17 zło-
tych od 1 m 2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,49 od 1 m2 powierzchni uŜytko-

wej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 15,50 złotych od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 8,58 złotych od 1 m2 powierzchni uŜyt-
kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
2,00 złotych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 3,81 zło-
tych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 
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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  (t.j. Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

§ 2 

Zwolnić od podatku nieruchomości: 
1. zajęte na potrzeby prowadzenia jako statutowej dzia-

łalności w zakresie: 
− kultury, kultury fizycznej i sportu, 
− ochrony przeciwpoŜarowej, 

2. które nie są zwiane z działalnością gospodarczą  
i nie są oddane w uŜytkowanie zaleŜne osobom fi-
zycznych, innym osobom prawnych lub jednostkom 
organizacyjnym niemającym osobowości prawnej sta-
nowiące własność lub współwłasność Gminy. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 159/04 Rady Gminy Zgorzelec  
z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorze-
lec. 

§ 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. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA SŁABICKA

 
 
 
 
 

4250 
UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek podatku od środków transporto-
wych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak niŜej: 
1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 600,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 700,00 zł 
c) powyŜej 9 ton − 800,00 zł 

2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton jak niŜej 
 

Liczba osi i 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 

1 2 3 4 
dwie   osie 

       12          13                       820,00                900,00  
       13          14                       850,00            1.000,00  
       14          15                       900,00            1.100,00  
       15                         950,00            1.260,00  

trzy    osie 
       12          17                       900,00            1.000,00  
       17         19                    1.000,00            1.100,00  
       19         21                    1.100,00            1.200,00  
       21         23                     1.200,00            1.300,00  
       23         25                    1.300,00            1.580,00  
       25                      1.400,00            1.680,00  

 
                                                                                                                                         cd. tabeli 
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1 2 3 4 
cztery osie i więcej 

       12         25                    1.400,00            1.850,00  
       25         27                    1.500,00            1.950,00  
       27         29                    1.650,00            2.050,00  
       29         31                    1.800,00            2.450,00  
       31                             2.000,00            2.450,00  

 
3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
− od 3,5 tony  i poniŜej 12 ton − 1.000,00 zł 

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton jak niŜej: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + na-

czepa, 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 

1 2 3 4 
dwie osie 

12 18 1.100,00 1.400,00 
18 25 1.200,00 1.500,00 
25 31 1.300,00 1.600,00 
31  1.420,00 1.930,00 

trzy  osie 
12 40 1.600,00 1.800,00 
40  1.800,00 2.500,00 

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą od 7 ton i 
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego − 350,00 zł. 

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego jak niŜej: 

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 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

1 2 3 4 
jedna oś   

12 18 400,00 600,00 
18 25 450,00 650,00 
25  500,00 700,00 

dwie osie 
12 28 550,00 750,00 
28 33 620,00 850,00 
33 38 850,00 1.300,00 
38  1.150,00 1.700,00 

Trzy osie 
12 38 800,00 1.000,00 
38  950,00 1.300,00 

  
7) Od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niŜ 15 miejsc i równej − 500,00 zł 
b) powyŜej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie − 800,00 zł 
c) powyŜej 30 miejsc − 1.300,00 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 94/2003  Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.  

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA SŁABICKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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