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4251 
UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) Rada Miasta 
Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jed-

nostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec 
nieposiadających osobowości prawnej oraz samorzą-
dowych instytucji kultury z wyjątkiem oddanych w po-
siadanie zaleŜne innym podmiotom na prowadzenie 
działalności gospodarczej, z zastrzeŜeniem § 2, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby do-
mów dziecka, 

3) grunty będące własnością Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec zajęte na: 
a) ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny rekre-

acyjne, na które wstęp jest bezpłatny, 
b) cmentarze komunalne, 

4) grunty stanowiące strefę ochrony wód wykorzystywa-
nych do zaopatrzenia ludności w wodę, 

5) nieruchomości lub ich części pozostające we władaniu 
Gminy Miejskiej Bolesławiec nieoddane  

w uŜytkowanie wieczyste bądź w uŜytkowanie, uŜy-
czenie, najem, dzierŜawę lub w inne posiadanie zaleŜ-
ne, 

6) budynki lub ich części będące w posiadaniu gminnych 
placówek oświatowych zajęte na sale gimnastyczne, 
wykorzystywane na inne cele niŜ oświatowe, z wyłą-
czeniem działalności handlowej. 

§ 2 

Nie podlegają zwolnieniu określonemu w § 1 pkt 1 niniej-
szej uchwały nieruchomości będące w trwałym zarządzie 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bole-
sławcu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 4 

Z dniem 31 grudnia 2005r. traci moc: 
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1) uchwała nr III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu  
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwol-
nień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. 
z 2003 r. Nr 10, poz. 226), 

2) uchwała Nr XI/121/03 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 15 października 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 
III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia  
18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień  
z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln.  
Nr 226, poz. 3251), 

3) uchwała Nr XVIII/189/04 Rady Miasta Bolesławiec z 
dnia 31 marca 2004r. zmieniająca uchwałę  
nr III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia  
18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień  
z podatku od nieruchomości zmienioną uchwałą 
XI/121/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 paź-
dziernika 2003r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 127,  
poz. 2193), 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatków naleŜnych 
od dnia 1 stycznia 2006 r. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 

 
 
 
 

4252 
UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XL/389 /05 z dnia  
26 października 2005 r. w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmian.) Rada Miasta 
Bolesławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/389/05 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 

jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bole-
sławiec nieposiadających osobowości prawnej oraz 
instytucji kultury z wyjątkiem oddanych  
w posiadanie zaleŜne innym podmiotom na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, z zastrzeŜeniem 
§ 2, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ro-
dzinnych placówek opiekuńczo-wychowaw-czych”, 

3) grunty zajęte na: 
a) ogólnodostępne parki, zieleńce oraz tereny re-

kreacyjne, na które wstęp jest bezpłatny, 
b) cmentarze, 

4) grunty stanowiące strefę ochrony wód wykorzysty-
wanych do zaopatrzenia ludności w wodę, 

5) nieruchomości lub ich części pozostające we wła-
daniu Gminy Miejskiej Bolesławiec nieoddane w 
uŜytkowanie wieczyste bądź w uŜytkowanie, uŜy-
czenie, najem, dzierŜawę lub w inne posiadanie za-
leŜne, 

6) budynki lub ich części w placówkach oświatowych 
zajęte na sale gimnastyczne, wykorzystywane na 
inne cele niŜ oświatowe, z wyłączeniem działalno-
ści handlowej.” 

2. W § 4 początkowe wyrazy: „Z dniem 31 grudnia 2005 
r.” zastępuje się wyrazami: 
„Z dniem 1 stycznia 2006 r.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 
 

4253 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
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z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia programu pomocy udzielanej przedsi ębiorcom na te-
renie miasta Nowa Ruda w ramach wył ączeń grupowych – inwestycje 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 5 
ust. 2 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zmiany Dz. U. Nr 200, poz. 
1683 z 2003 r. Dz. U. Nr 110, poz. 1039, M. P. Nr 51, 
poz. 804, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr 200, poz. 
1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 
96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087) Rada 
Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

 
§ 1 

1. Pomoc unormowana postanowieniami niniejszej 
uchwały jest udzielana jako pomoc w ramach wyłą-
czeń grupowych zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w 
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w od-
niesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego roz-
porządzenie (WE) nr 70/2001  
i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy 
dla badań i rozwoju. 

2. Niniejszego programu nie stosuje się: 
1) w stosunku do działalności związanej z produkcją, 

przetwarzaniem lub obrotem artykułami wymienio-
nymi w załączniku I do Traktatu; 

2) do pomocy udzielanej dla działalności w sektorze 
hutnictwa Ŝelaza i stali, włókien syntetycznych, gór-
nictwa węgla i rybołówstwa; 

3) do pomocy udzielanej dla działalności związanej z 
wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpo-
średnio z ilością wywoŜonych produktów,  
z ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybu-
cyjnej lub z bieŜącymi wydatkami dotyczącymi dzia-
łalności wywozowej; 

4) do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem uŜy-
cia towarów produkcji krajowej względem towarów 
importowanych; 

5) w stosunku do pomocy w ramach rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w 
sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowe-
go. 

§ 2 

Dla celów niniejszego programu: 
1) Traktat – oznacza Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską; 
2) przedsiębiorca – oznacza małe i średnie przedsię-

biorstwo spełniające warunki określone w załączniku 
I do rozporządzenia, o którym mowa w § 1; 

3) rok podatkowy – oznacza okres 12 miesięcy od  
1 stycznia do 31 grudnia danego roku; 

4) pomoc – oznacza formę pomocy, o której mowa w § 
5 niniejszej uchwały; 

5) program – oznacza program pomocy udzielanej 
przedsiębiorcy na terenie Miasta Nowa Ruda  
w ramach wyłączeń grupowych – inwestycje; 

6) Burmistrz – oznacza Burmistrza Miasta Nowa Ruda; 
7) Ordynacja podatkowa – oznacza ustawę  

z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami); 

8) inwestycja – oznacza inwestycję w aktywa material-
ne lub inwestycję w wartości niematerialne  
i prawne; 

9) inwestycja w aktywa materialne – oznacza inwesty-
cję w fizykalne aktywa trwałe związane z tworzeniem 
nowego przedsiębiorstwa, rozszerzeniem istniejące-
go przedsiębiorstwa lub zaangaŜowanie w działal-
ność wymagającą fundamentalnej zmiany w wytwa-
rzanym produkcie lub procesie produkcyjnym istnie-
jącego przedsiębiorstwa (w szczególności poprzez 
racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację). In-
westycja w aktywa trwałe podjęta w formie przejęcia 
przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub które 
zostałoby zamknięte jeśli nie zostałoby kupione bę-
dzie równieŜ uwaŜane za inwestycję w aktywa mate-
rialne; 

10) inwestycja w wartości niematerialne i prawne – 
oznacza inwestycję w transfer technologii poprzez 
nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej; 

11) tworzenie nowych miejsc pracy – przyrost netto 
miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w określo-
nym przedziale czasu w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu 
na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 

§ 3 

Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Organem udzielającym pomocy jest Burmistrz. 

§ 5 

Pomoc moŜe być udzielona w formie: 
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1. zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mo-
wa w § 6 i § 7; 

2. obniŜenia stawki podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 8. 

§ 6 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, 
budynki lub ich części oraz grunty będące własnością 
lub w uŜytkowaniu wieczystym albo posiadaniu zaleŜ-
nym przedsiębiorców a połoŜone na terenie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” 
– podstrefa Nowa Ruda, które słuŜą do prowadzenia, 
na podstawie zezwolenia, działalności na terenie stre-
fy, z wyjątkiem terenów, których właściciel lub uŜyt-
kownik wieczysty zezwolenie takie utracił. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje 
przedsiębiorcy, który prowadzi działalność zgodnie  
z przedmiotem działalności i na warunkach określo-
nych w zezwoleniu na prowadzenie działalności go-
spodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej “INVEST-PARK” – podstrefa Nowa Ru-
da. 

§ 7 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dowle, budynki lub ich części połoŜone na terenie No-
worudzkiego Parku Przemysłowego i będące własno-
ścią lub w uŜytkowaniu wieczystym albo posiadaniu 
zaleŜnym przedsiębiorców, w tym zarządzającego 
Noworudzkim Parkiem Przemysłowym, pod warun-
kiem wykonania inwestycji na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

2. Obszar Noworudzkiego Parku Przemysłowego obej-
muje następujące działki geodezyjne: Obręb 7 Słupiec 
AM 14 dz. Nr: 338/4; AM 15: dz. Nr: 43/4, 43/5, 43/7; 
AM 16: dz. Nr: 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, 1/14, 1/15, 1/16, 
1/17,1/26, 1/28,1/29, 1/30, 1/31, 1/36,1/39, 1/49, 1/50, 
1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/58, 1/59, 
1/61,1/63,1/64, 1/66, 1/67,1/68, 1/71, 1/73, 1/74,1/75, 
1/76, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 
1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 
3/7; Obręb 8 Słupiec AM 3: dz. nr: 2/2, 2/6, 2/7, 2/9, 
2/14, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 
2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28; AM 5: dz. nr:1/2, 1/3, 1/5, 
1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19,1/21, 
1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 
1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 
1/42, 1/43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

§ 8 

1. ObniŜa się o 30% stawki podatku od nieruchomości za 
grunty, budowle, budynki lub ich części związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług turystycznych w trybie ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223, poz. 2268, 
zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 273,  
poz. 2703) na okres od dnia złoŜenia wniosku do dnia 
obowiązywania niniejszego programu, licząc od daty 
zakończenia budowy lub adaptacji nieruchomości na 
prowadzenie wyŜej wymienionej działalności. 

2. ObniŜkę przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy, po 
spełnieniu warunków określonych w ust. 1, od tej czę-

ści nieruchomości, która jest wykorzystywana na pro-
wadzenie działalności turystycznej. 

§ 9 

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są: 
1) cena nabycia gruntów; 
2) koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w 

tym: 
a) budowli i budynków, 
b) maszyn i urządzeń, 
c) infrastruktury technicznej związanej z nową in-

westycją, przy czym przez budowę urządzeń in-
frastruktury technicznej rozumie się urządzenie 
albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod 
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, elektrycznych, gazowych i teleko-
munikacyjnych; 

3) cena nabycia uŜywanych środków trwałych, pod 
warunkiem, ze cena ta nie przekracza wartości 
rynkowej i jest niŜsza od ceny nowych środków 
trwałych; 

4) cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych 
polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji 
lub nieopatentowanego know-how; 

5) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; 
6) cena nabycia materiałów lub wykonania robót bu-

dowlanych, wg kopii faktur lub rachunków oraz do-
kumentów potwierdzających dokonanie płatności; 

7) wydatki na utworzenie nowych miejsc pracy, na 
które składają się koszty płacy brutto pracowników 
wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpiecze-
nie społeczne. 

2. Rzeczy nabywane przez przedsiębiorstwo a zaliczane 
do wydatków ujętych w ust. 1 pkt 2 spełniają następu-
jące warunki: 
1) posiadają właściwości techniczne niezbędne do re-

alizacji inwestycji; 
2) spełniają obowiązujące normy i standardy; 
3) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-

odbiegających od normalnych praktyk inwestycyj-
nych, 

4) będą stanowić własność przedsiębiorstwa przez 
okres co najmniej 5 lat, 

5) podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepi-
sami. 

3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działal-
ność gospodarczą w zakresie usług transportowych 
wydatki na zakup środków transportu nie są wydatka-
mi kwalifikującymi się do objęcia pomocą. 

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

§ 10 

1. Pomoc udzielona przedsiębiorcy moŜe być przezna-
czona na dofinansowanie wydatków kwalifikujących 
się do objęcia pomocą, o których mowa w § 9 do wy-
sokości: 
1) 60% kosztów realizacji inwestycji, z wyłączeniem 

podatku od towarów i usług w przypadku określo-
nym w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu pod warunkiem, 
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Ŝe ogólna intensywność pomocy netto nie przekra-
cza 30%; 

2) 65% kosztów realizacji inwestycji, z wyłączeniem 
podatku od towarów i usług w przypadku określo-
nym w art.87 ust. 3 lit. a) Traktatu warunkiem, Ŝe 
ogólna intensywność pomocy netto nie przekracza 
75%. 

2. W przypadku gdy pomoc inwestycyjna będzie udziela-
na wraz z pomocą na utworzenie nowych miejsc pra-
cy, łącznie intensywność tych pomocy nie moŜe prze-
kroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicz-
nej dla danego obszaru. Dopuszczalną wielkość po-
mocy określa się wówczas jako iloczyn maksymalnej 
intensywności pomocy dla danego obszaru oraz wyŜ-
szej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia po-
mocą (tj. kosztów inwestycji albo dwuletnich kosztów 
pracy nowo zatrudnionych pracowników). Pomoc 
udzielona na podstawie programu podlega sumowaniu 
z inną pomocą publiczną, niezaleŜnie od źródła jej po-
chodzenia i formy, udzielana w odniesieniu do kosztów 
inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą lub 
kosztów zatrudnienia związanego z inwestycją i nie 
moŜe przekroczyć maksymalnej intensywności pomo-
cy.  

3. W przypadkach, gdy rozmiar pomocy jest obliczany na 
podstawie tworzonych miejsc pracy, kwota pomocy 
wyraŜona jest jako koszty płacy pracowników pod wa-
runkiem, Ŝe: 
1) tworzenie miejsc pracy związane jest z realizacją 

nowej inwestycji; 
2) miejsca pracy zostaną utworzone w okresie trzech 

lat od daty zakończenia inwestycji; 
3) projekt inwestycyjny doprowadzi do wzrostu liczby 

zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w po-
równaniu ze średnią za poprzednie dwanaście 
miesięcy;  

4) zwiększenie zatrudnienia będzie utrzymane przez 
okres co najmniej pięciu lat. 

4. Maksymalna intensywność pomocy dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w sektorze 
motoryzacyjnym wynosi 30% intensywności regional-
nej (tj.15%) jeŜeli kwota planowanej pomocy wyraŜona 
jako ekwiwalent dotacji brutto, przekracza 5 mln euro. 

5. Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją, 
na realizację której zostanie udzielona pomoc musi 
być prowadzona przez co najmniej 5 lat od dnia za-
kończenia inwestycji. 

6. Pomoc w ramach programu nie moŜe zostać udzielo-
na w przypadku wspierania inwestycji odtworzenio-
wych, mających doprowadzić jedynie do odtworzenia 
zdolności produkcyjnych. 

§ 11 

Pomoc w ramach programu nie moŜe być udzielona do 
czasu jej indywidualnego zatwierdzenia przez Komisję 
Europejską, jeśli spełniony będzie jeden z poniŜszych 
warunków: 
1) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia pomo-

cą wynosi równowartość co najmniej 25 mln euro oraz 

wielkość pomocy wynosi co najmniej  
50 % intensywności pomocy regionalnej, 

2) wartość pomocy brutto wynosi równowartość co naj-
mniej 15 mln euro. 

§ 12 

Burmistrz moŜe udzielić pomocy, jeŜeli przedsiębiorca: 
1. złoŜy, przed rozpoczęciem prac nad danym projektem 

inwestycyjnym, kompletny wniosek o przyznanie po-
mocy określonej w § 5, zwany dalej "wnioskiem", wraz 
z wymaganymi dokumentami; 

2. wniesie własny, niepochodzący ze środków stanowią-
cych pomoc publiczną, wkład w finansowanie inwesty-
cji w wysokości co najmniej 25%. 

§ 13 

1. Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać: 
1) informacje dotyczące przedsiębiorcy składającego 

wniosek; 
2) informacje dotyczące pomocy publicznej uzyskanej 

przez przedsiębiorcę w odniesieniu do tej samej 
inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą lub 
zatrudnienia związanego z tą inwestycją; 

3) informację dotyczącą przyczyn złoŜenia wniosku 
oraz o kosztach i źródłach finansowania inwestycji; 

4) oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warun-
ków, o których mowa w § 12 pkt 2. 

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 
1) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji działalności gospodarczej albo kopię aktual-
nego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z 
wyjątkiem przedsiębiorców zarejestrowanych w 
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda, 

2) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy publicznej 
uzyskanej przez przedsiębiorcę w odniesieniu do 
tej samej inwestycji kwalifikującej się do objęcia 
pomocą lub zatrudnienia związanego  
z tą inwestycją, 

3) zestawienie faktur lub rachunków oraz dokumen-
tów potwierdzających dokonanie płatności kosztów, 
o których mowa w § 9, 

4) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności na 
terenie strefy. 

3. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w dwóch egzemplarzach. 

4. Kopie składanych dokumentów naleŜy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem. 

5. Wnioskowi, który nie spełnia wymogów określonych w 
ustępach poprzedzających i nie został poprawiony lub 
uzupełniony w wyznaczonym terminie nie nadaje się 
dalszego biegu. 

6. Wniosek rozpatrywany jest w trybie ustawy Ordynacja 
podatkowa. 

§ 14 

1. Burmistrz moŜe przyznać pomoc tylko po sprawdze-
niu, Ŝe nie przekroczy ona ogólnej kwoty pomo-

 

cy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę powyŜej 
dopuszczalnego poziomu ustalonego w § 10 ust. 1, 2 i 
4. 

2. Burmistrz rejestruje i opracowuje informacje dotyczące 
stosowania niniejszego programu. Dokumenty te za-

wierają wszelkie informacje konieczne do wykazania, 
Ŝe warunki niniejszego programu są respektowane. 
Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy są przecho-
wywane przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.  

§ 15 
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1. Podstawą udzielenia pomocy jest decyzja administra-
cyjna wydana przez Burmistrza. 

2. Burmistrz wydaje przedsiębiorcy, który otrzymał po-
moc, zaświadczenie, zgodne z wzorem ustalonym od-
rębnymi przepisami, stwierdzające, Ŝe udzielona po-
moc jest pomocą publiczną. 

§ 16 

1. Zwolnienia i obniŜki stawek określone w niniejszym 
programie zostaną cofnięte w przypadku stwierdzenia 
przez Burmistrza, Ŝe przedsiębiorca nie wywiązuje się 
z warunków określonych niniejszym programem. 

2. W przypadku cofnięcia zwolnień lub obniŜki stawek 
przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić podatek za 
okres, na jaki została wydana decyzja określająca 
zwolnienie lub obniŜająca stawki, wraz z naleŜnymi 
odsetkami. 

3. Burmistrz wydaje decyzję określającą uprawnienia 
wynikające z § 6, § 7 i § 8 od miesiąca następującego 
po miesiącu złoŜenia wniosku do 31 grudnia roku po-
datkowego. 

§ 17 

Przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej zobo-
wiązany jest do: 
1) przedstawienia Burmistrzowi, wraz z wnioskiem  

o udzielenie pomocy publicznej, informacji o otrzyma-
nej pomocy publicznej w odniesieniu do tej samej in-
westycji kwalifikującej się do objęcia pomocą lub za-
trudnienia związanego z tą inwestycją, zawierającej w 
szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie 
prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z wzorem 
ustalonym odrębnymi przepisami; 

2) przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy 
publicznej Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i 
Konkurencji lub Burmistrzowi – na ich Ŝądanie, w za-
kresie i terminach określonych w Ŝądaniu; 

3) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i 
Konkurencji lub Burmistrzowi okresowych sprawozdań 
dotyczących otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z 
odrębnymi przepisami; 

4) powiadomienia pisemnie Burmistrza o utracie warun-
ków pomocy określonych w § 6, § 7 i § 8 najpóźniej w 
terminie 30 dni od dnia powstania okoliczności powo-
dujących tą utratę; 

5) przedstawiania najpóźniej do 31 stycznia roku podat-
kowego informacji dotyczących: 
a) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych; 
b) kosztów zatrudnienia pracowników; 
c) wielkości oraz przeznaczenia uzyskanej pomocy 

publicznej. 

§ 18 

Pomoc moŜe być udzielana nie dłuŜej niŜ do dnia  
30 czerwca 2007 r. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 
PRZEWODNICZĄCA 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOśENA BEJNAROWICZ 

 
 
 

4254 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie przyj ęcia programu pomocy udzielanej przedsi ębiorcom na te-
renie miasta Nowa Ruda w ramach zasady de minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 5 ust. 2 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, zmiany Dz. U. 
Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Dz. U. Nr 110, poz. 1039, M. P. Nr 51, 
poz. 804, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. 
Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, 
z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 

 

§ 1 

1. Pomoc unormowana postanowieniami niniejszej 
uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy w ramach zasady de minimis opublikowanego 

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 10, 
dnia13 stycznia 2001 r. 

2. Niniejszego programu nie stosuje się do: 
1) pomocy udzielanej dla działalności w sektorze 

transportu; 
2) pomocy udzielanej dla działalności związanej  

z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpo-
średnio z ilością wywoŜonych produktów, ustano-
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wieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 
wydatkami bieŜącymi dotyczącymi prowadzenia 
działalności wywozowej; 

3) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem uŜycia 
towarów produkcji krajowej względem towarów im-
portowanych; 

4) pomocy udzielanej dla działalności związanej  
z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do 
obrotu produktów wymienionych w załączniku I do 
Traktatu. 

§ 2 

Dla celów niniejszego programu: 
1) Traktat – oznacza Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską; 
2) rok podatkowy – oznacza okres 12 miesięcy od  

1 stycznia do 31 grudnia danego roku; 
3) pomoc – oznacza formę pomocy, o której mowa  

w § 5 niniejszej uchwały; 
4) program – oznacza program pomocy udzielanej 

przedsiębiorcy na terenie Miasta Nowa Ruda w ra-
mach zasady de minimis; 

5) Burmistrz – oznacza Burmistrza Miasta Nowa Ruda; 
6) Ordynacja podatkowa – oznacza ustawę  

z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa  
(Dz. U. nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami); 

7) stałym miejscu pracy – oznacza miejsce pracy po-
wstałe w rezultacie zawarcia umowy o pracę  
i utrzymane przez okres zwolnienia. 

§ 3 

Beneficjentami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący 
działalność na terenie Miasta Nowa Ruda. 

§ 4 

Organem udzielającym pomocy jest Burmistrz. 

§ 5 

Pomoc moŜe być udzielona w formie: 
1) zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mo-

wa w § 6 i § 7; 
2) obniŜenia stawki podatku od nieruchomości, o którym 

mowa w § 8, § 9 i § 10; 
3) innej, określonej w § 11–16 uchwały. 

§ 6 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, 
budynki lub ich części oraz grunty będące własnością 
lub w uŜytkowaniu wieczystym albo posiadaniu zaleŜ-
nym przedsiębiorców: 
1) zajęte na ośrodki kultury, 
2) zajęte na potrzeby publicznych i niepublicznych za-

kładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków pomocy 
społecznej; 

3) administrowane przez Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej i będące własnością lub 
udziałem we współwłasności łącznej, naleŜące do 
Miasta Nowa Ruda a przekazane do korzystania 
przedsiębiorcy na podstawie umowy najmu lub 
umowy o podobnym charakterze; 

4) budynki stacji uzdatniania wody wraz z zajętymi 
pod nie gruntami; 

5) zajęte na prowadzenie statutowej działalności na 
rzecz restrukturyzacji regionu; 

6) będące w posiadaniu spółek, w których Miasto 
Nowa Ruda posiada więcej niŜ 50% udziałów; 

7) połoŜone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej “INVEST-PARK” – podstrefa Nowa 
Ruda, które słuŜą do prowadzenia, na podstawie 
zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie 
strefy, z wyjątkiem terenów, których właściciel lub 
uŜytkownik wieczysty zezwolenie takie utracił. 

8) zajęte na biblioteki publiczne. 
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 pkt 5 nie przysługuje 

w przypadku, przekazania do korzystania z nierucho-
mości lub z jej części na prowadzenie działalności go-
spodarczej na podstawie umowy najmu lub umowy o 
podobnym charakterze zawartej z tym samym podmio-
tem, jeŜeli łączny okres trwania umów przekracza trzy 
lata. 

3.  Zwolnienie wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 8 nie 
przysługuje w przypadku przekazania do korzystania 
nieruchomości lub jej części na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na podstawie umowy najmu lub 
umowy o podobnym charakterze zawartej z tym sa-
mym podmiotem, jeŜeli łączny okres trwania umów 
przekracza jeden rok. 

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, 
budynki lub ich części oraz grunty będące własnością 
lub w uŜytkowaniu wieczystym, zajęte na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej przez osoby, które były bez-
robotnymi w okresie 12 miesięcy poprzedzających da-
tę złoŜenia wniosku. 

5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 4 przysługują przez 
okres nie dłuŜszy niŜ rok od daty złoŜenia wniosku. 

6. Zwolnienia wymienione w ust.1 pkt. 2, 4, 8 nie spełnia-
ją przesłanek art. 87 ust. 1 TWE i ich udzielenie nie 
stanowi pomocy publicznej. 

§ 7 

1. Zwalnia się na okres obowiązywania niniejszego pro-
gramu z podatku od nieruchomości grunty, budowle, 
budynki lub ich części połoŜone na terenie Noworudz-
kiego Parku Przemysłowego i będące własnością lub 
w uŜytkowaniu wieczystym albo posiadaniu zaleŜnym 
przedsiębiorców, pod warunkiem utworzenia stałych 
miejsc pracy lub wykonania inwestycji na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

2. Obszar Noworudzkiego Parku Przemysłowego obej-
muje następujące działki geodezyjne: Obręb 7 Słupiec 
AM 14 dz. Nr: 338/4; AM 15: dz. Nr: 43/4, 43/5, 43/7; 
AM 16: dz. Nr: 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, 1/14, 1/15, 1/16, 
1/17,1/26, 1/28,1/29, 1/30, 1/31, 1/36,1/39, 1/49, 1/50, 
1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/58, 1/59, 
1/61,1/63,1/64, 1/66, 1/67,1/68, 1/71, 1/73, 1/74,1/75, 
1/76, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 
1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 
3/7 ; Obręb 8 Słupiec AM 3: dz. nr: 2/2, 2/6, 2/7, 2/9, 
2/14, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 
2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 ; AM 5: dz. nr:1/2, 1/3, 1/5, 
1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19,1/21, 
1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 
1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 
1/42, 1/43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

§ 8 
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1. ObniŜa się stawki podatku od nieruchomości dla grun-
tów, budowli, budynków lub ich części związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niŜ rolni-
cza lub leśna, będących własnością przedsiębiorcy lub 
w uŜytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który w 
okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień zło-
Ŝenia wniosku, zatrudniał średnio  
w przedsiębiorstwie połoŜonym na terenie Miasta No-
wa Ruda w przeliczeniu na jeden etat: 
1) od 1 do 10 pracowników: 

a) o 20% jeŜeli zwiększył zatrudnienie od 1 do 3 
pracowników; 

b) o 50% jeŜeli zwiększył zatrudnienie od 4 do 5 
pracowników i za kaŜdego następnego pracow-
nika 5% 

2) powyŜej 10 pracowników i zwiększył zatrudnienie o 
dowolną ilość pracowników — o 5% za kaŜdy nowy 
etat. 

2. ObniŜenie stawki zgodnie z ust. 1 stosuje się odpo-
wiednio do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działal-
ność gospodarczą na terenie Miasta Nowa Ruda. 

3. ObniŜenie stawek podatku, określonych w ust. 1 i 2 
przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy na okres 
obowiązywania niniejszego programu, pod warunkiem 
utrzymania zwiększonego, określonego w decyzji za-
trudnienia przez okres, na który wydano decyzję okre-
ślającą obniŜkę stawek. Zwiększone zatrudnienie w 
zakresie przedziałów, o którym mowa w ust. 1 liczy się 
od daty złoŜenia pierwszego wniosku. 

4. Wzrost zatrudnienia, na podstawie ust. 1 i 2 nie moŜe 
wynikać z przekształcenia formy prawnej, łączenia się, 
przejęcia lub podziału przedsiębiorstwa. 

§ 9 

1. ObniŜa się stawki podatku od nieruchomości dla grun-
tów, budowli, budynków lub ich części związanych z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niŜ rolni-
cza lub leśna, będących własnością przedsiębiorcy lub 
w uŜytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który pro-
wadzi działalność w trybie ustawy z dnia 22 marca 
1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. 
Nr 112, poz. 979, zmiana  
z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304)): 
1) o 15% dla rzemieślnika, który szkoli 1 ucznia, 
2) o 30% dla rzemieślnika, który szkoli 2 uczniów, 
3) o 50% dla rzemieślnika, który szkoli 3 i więcej 

uczniów. 
2. ObniŜki przyznaje się na wniosek rzemieślnika na 

dany rok podatkowy proporcjonalnie do okresu szko-
lenia uczniów. 

3. Wnioski o przyznanie obniŜki składa się w danym roku 
podatkowym wraz z kopiami umów na szkolenie 
uczniów i innymi dokumentami. 

4. Burmistrz wydaje decyzję określającą uprawnienia  
o których mowa ust. 1 na okres zawarcia umów na 
szkolenie uczniów w danym roku podatkowym. 

§ 10 

1. ObniŜa się o 30% stawki podatku od nieruchomości za 
grunty, budowle, budynki lub ich części związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług turystycznych w trybie ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223, poz. 2268, 
zmiana z 2004 r. Dz. U. Nr 273,  
poz. 2703) na okres od dnia złoŜenia wniosku do dnia 
obowiązywania niniejszego programu, licząc od daty 
zakończenia budowy lub adaptacji nieruchomości na 
prowadzenie wyŜej wymienionej działalności. 

2. ObniŜkę przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy, po 
spełnieniu warunków określonych w ust. 1, od tej czę-
ści nieruchomości, która jest wykorzystywana na pro-
wadzenie działalności turystycznej. 

§ 11 

1. SprzedaŜ przedsiębiorcy gruntów przyległych, doko-
nywana na podstawie art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami z dnia  
21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 
2603 z późn. zmian.) następuje z 50% bonifikatą od 
ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 tej ustawy. 

2. ObniŜka ceny sprzedaŜy lokali i budynków wpisanych 
do rejestru zabytków pozostaje w wysokości określo-
nej w art. 68 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§ 12 

1. Przy sprzedaŜy na raty przedsiębiorcy lokalu uŜytko-
wego, którego jest on najemcą, pierwsza wpłata wy-
nosi 20% ceny lokalu i płatna jest przed zawarciem ak-
tu notarialnego, jeŜeli okres najmu wynosi nie krócej 
niŜ trzy lata, z zastrzeŜeniem brzmienia ust 2. Pozo-
stała naleŜność moŜe być na wniosek nabywcy rozło-
Ŝona na maksimum 9 rat rocznych ze zmiennym opro-
centowaniem rocznym w wysokości 0,5 stopy redys-
konta weksli uchwalanej przez Radę Polityki PienięŜ-
nej i publikowanej w stosownym Obwieszczeniu Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego. 

2. Przy sprzedaŜy przedsiębiorcy na raty lokalu uŜytko-
wego, którego jest on najemcą, przy wykupie równo-
czesnym, pierwsza wpłata wynosi 10% ceny lokalu i 
płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, jeŜeli 
okres najmu wynosi nie krócej niŜ jeden rok. Pozosta-
ła naleŜność moŜe być na wniosek nabywcy rozłoŜona 
na maksimum 9 rat rocznych ze zmiennym oprocen-
towaniem rocznym w wysokości 0,5 stopy redyskonta 
weksli uchwalanej przez Radę Polityki PienięŜnej i pu-
blikowanej w stosownym Obwieszczeniu Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego. 

3. Przez wykup równoczesny rozumie się sytuację,  
w której wszyscy najemcy lokali danego budynku zło-
Ŝyli wnioski o wykup lokali i dokonali nabycia wszyst-
kich udziałów gminy w jednym terminie. 

§ 13 

JeŜeli przedmiotem najmu na cele uŜytkowe jest cały 
budynek, czynsz najmu obniŜa się o 50%, gdy najemca, 
będący przedsiębiorcą, w drodze umowy zobowiąŜe się 
do wykonania remontów bieŜących i kapitalnych. 

§ 14 

1. W przypadku remontu lokalu uŜytkowego, uzgodnio-
nego z wynajmującym, na wniosek najemcy, będące-
go przedsiębiorcą, wynajmujący moŜe: 
1) powstałe zadłuŜenie z tytułu czynszu rozłoŜyć na 

maksymalnie 6 miesięcznych rat; 
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2) spłatę powstałego zadłuŜenia odroczyć maksymal-
nie na 4 miesiące; 

3) jednocześnie rozłoŜyć zadłuŜenie na raty i odroczyć 
jego płatność – w takim przypadku ilość rat nie mo-
Ŝe być większa niŜ 4, a zapłata pierwszej raty nie 
moŜe nastąpić później niŜ w przeciągu  
2 miesięcy. 

2. Od naleŜności, której termin zapłaty rozłoŜono na raty 
lub odroczono, nie pobiera się odsetek za okres od 
wyraŜenia zgody na powyŜsze zasady spłaty naleŜno-
ści do upływu wymaganego terminu zapłaty. 

3. JeŜeli dłuŜnik – najemca nie spłaci w terminie naleŜ-
ności lub pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała 
do spłaty naleŜność staje się natychmiast wymagalna 
wraz z naleŜnymi odsetkami. PowyŜsza zasada obo-
wiązuje równieŜ w przypadku niewpłacenia w terminie 
pierwszej i kolejnej raty. 

§ 15 

Na czas modernizacji najmowanego lokalu nie przysługu-
je najemcy, który jest przedsiębiorcą ulga w czynszu, 
istnieje natomiast moŜliwość zawieszenia płatności czyn-
szu na ten czas, nie dłuŜej jednak niŜ na 3 miesiące w 
zaleŜności od wysokości ponoszonych nakładów. Płat-
ność powyŜsza następuje po okresie zawieszenia z moŜ-
liwością rozłoŜenia jej maksymalnie na 12 rat. 

§ 16 

1. W przypadku, kiedy lokal wymaga remontu obciąŜają-
cego wynajmującego, najemca będący przedsiębiorcą, 
od dnia podpisania umowy przez okres wykonywania 
remontu określony przez zarządcę budynku na pod-
stawie zakresu koniecznych do wykonania prac i tech-
nologii robót nie dłuŜszy jednak niŜ 3 miesiące opłaca 
czynsz w wysokości obniŜonej  
o 50% stawki obowiązującej, pod warunkiem Ŝe prace 
wykonuje na własny koszt. 

2. ObniŜenie czynszu, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy: 
1) sytuacji, kiedy najemca przeprowadza moderniza-

cję lokalu lub wykonuje remonty jego obciąŜające, 
2) gdy konieczność wykonania remontu spowodowa-

na została z winy najemcy. 

§ 17 

1. Burmistrz moŜe udzielić pomocy, jeŜeli: 
1) przedsiębiorca złoŜy kompletny wniosek o przy-

znanie pomocy określonej w § 5, zwany dalej 
"wnioskiem", wraz z wymaganymi dokumentami; 

2) przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie pomocy w 
okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień zło-
Ŝenia wniosku nie otrzymał pomocy de minimis, 
której wartość brutto, łącznie z pomocą,  
o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 
100 tys. euro. 

2. Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicz-
nej udzielonej w ramach programu pomocowego, po-
mocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na re-
strukturyzację, zatwierdzonych przez  
Komisję Europejską zgodnie z art. 88 Traktatu,  
a takŜe pomocy udzielanej w ramach wyłączeń gru-
powych. 

3. Pułap określony w ust. 1 pkt 2 wyraŜony jest jako do-
tacja pienięŜna. Wszystkie uŜyte wartości są warto-
ściami brutto, to znaczy nieuwzględniającymi potrąceń 
z tytułu podatku od towarów i usług. 

§ 18 

1. Wniosek o przyznanie pomocy powinien zawierać: 
1) informacje dotyczące przedsiębiorcy składającego 

wniosek; 
2) informacje dotyczące pomocy de minimis uzyska-

nej przez przedsiębiorcę w okresie kolejnych 3 lat 
poprzedzających dzień złoŜenia wniosku; 

3) informacje dotyczące przyczyn złoŜenia wniosku, a 
w przypadku pomocy, o której mowa w § 7,  
§ 8, § 10, § 13, § 14, § 15, § 16, jej koszty  
i źródła finansowania; 

4) oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warun-
ków o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2; 

5) kserokopie druków ZUS DRA za okres sześciu 
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został 
złoŜony wniosek, w przypadku korzystania  
z pomocy, o której mowa w § 8; 

6) kserokopie informacji CIT-ST słuŜących do ustale-
nia naleŜnych jednostkom samorządu terytorialne-
go dochodów z tytułu udziału we wpływach z po-
datku dochodowego od osób prawnych składanych 
przez podatników posiadających zakłady (oddziały) 
połoŜone na obszarze jednostki samorządu teryto-
rialnego innej niŜ jednostka samorządu terytorial-
nego właściwa dla siedziby podatnika za miesiąc 
poprzedzający dzień złoŜenia wniosku, w przypad-
ku korzystania z pomocy, o której mowa w § 8. 

2. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 
1) kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do  

ewidencji działalności gospodarczej albo kopię ak-
tualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
z wyjątkiem przedsiębiorców zarejestrowanych w 
Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda; 

2) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini-
mis uzyskanej w okresie kolejnych 3 lat poprzedza-
jących dzień złoŜenia wniosku, 

3) w przypadku określonym w § 9 kopie umów  
z uczniami i inne dokumenty. 

3. Przedsiębiorca składa wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w dwóch egzemplarzach. 

4. Kopie składanych dokumentów naleŜy poświadczyć za 
zgodność z oryginałem. 

5. Wnioskowi, który nie spełnia wymogów określonych w 
ustępach poprzedzających i nie został poprawiony lub 
uzupełniony w wyznaczonym terminie nie nadaje się 
dalszego biegu. 

6. Wniosek rozpatrywany jest w trybie ustawy Ordynacja 
podatkowa. 

7. Burmistrz określi wzór wniosku w drodze zarządzenia. 

§ 19 

1. W przypadku, gdy Burmistrz przyzna przedsiębiorstwu 
pomoc de minimis, informuje przedsiębiorcę, Ŝe po-
moc ma charakter de minimis. 
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2. Burmistrz moŜe przyznać nową pomoc de minimis 
tylko po sprawdzeniu, Ŝe nie podniesie ona ogólnej 
kwoty pomocy de minimis otrzymanej przez przedsię-
biorcę w okresie trzech lat, do poziomu powyŜej puła-
pu ustalonego w § 17 ust. 1 pkt 2. 

3. Burmistrz moŜe Ŝądać innych dokumentów, niewy-
mienionych w § 18, świadczących o spełnieniu przez 
przedsiębiorcę przesłanek uprawniających do otrzy-
mania pomocy. 

4. Burmistrz rejestruje i opracowuje informacje dotyczące 
stosowania niniejszego programu. Dokumenty te za-
wierają wszelkie informacje konieczne do wykazania, 
Ŝe warunki niniejszego programu są respektowane. 
Dokumenty dotyczące pomocy de minimis są prze-
trzymywane przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. 

§ 20 

1. Podstawą udzielenia pomocy jest decyzja administra-
cyjna wydana przez Burmistrza a w przypadku korzy-
stania z pomocy w przedmiocie gospodarowania mie-
niem komunalnym – umowa. 

2. Burmistrz wydaje decyzję określającą uprawnienia 
wynikające z § 7, § 8 i § 10 od miesiąca następujące-
go po miesiącu złoŜenia wniosku do 31 grudnia roku 
podatkowego. 

3. Gdy pomoc została udzielona na podstawie umowy, 
naleŜy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia, 
strony umowy, wartość nieruchomości, wielkość po-
mocy i przyczyny ewentualnego zwrotu udzielonej po-
mocy. 

4. Burmistrz wydaje przedsiębiorcy, który otrzymał po-
moc, zaświadczenie, zgodne z odrębnymi przepisami, 
stwierdzające, Ŝe udzielona pomoc jest pomocą de 
minimis. 

§ 21 

1. Zwolnienia i obniŜki stawek określone w niniejszym 
programie zostaną cofnięte w przypadku stwierdzenia 
przez Burmistrza, Ŝe przedsiębiorca nie wywiązuje się 
z warunków określonych niniejszym programem. 

2. W przypadku cofnięcia zwolnień lub obniŜki stawek 
przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić podatek za 
okres, na jaki została wydana ostatnia decyzja okre-
ślająca zwolnienie lub obniŜająca stawki, wraz  
z naleŜnymi odsetkami. 

§ 22 

Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis zobo-
wiązany jest do: 
1) przedstawienia Burmistrzowi, wraz z wnioskiem  

o udzielenie pomocy, wszystkich informacji o pomocy 
de minimis, otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat po-
przedzających dzień złoŜenia wniosku o udzielenie 
pomocy zgodnie z wzorem ustalonym odrębnymi 
przepisami; 

2) przekazywania informacji o dotyczącej ich pomocy de 
minimis Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i 
Konkurencji lub Burmistrzowi – na Ŝądanie,  
w zakresie i terminie określonym w Ŝądaniu; 

3) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konsumentów i 
Konkurencji okresowych sprawozdań dotyczących 
otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z zasadami 
ustalonymi odrębnymi przepisami; 

4) poinformowania Burmistrza o przekroczeniu pułapu 
100 tys. euro udzielonej pomocy de minimis; 

5) przedstawiania Burmistrzowi, co sześć miesięcy, kse-
rokopii druków ZUS DRA i informacji CIT-ST słuŜą-
cych do ustalenia naleŜnych jednostkom samorządu 
terytorialnego dochodów z tytułu udziału  
we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych składanych przez podatników posiadających za-
kłady (oddziały) połoŜone na obszarze jednostki samo-
rządu terytorialnego innej niŜ jednostka samorządu te-
rytorialnego właściwa dla siedziby  
podatnika, w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
uzyskanych zwolnień lub obniŜenia stawek  
podatkowych wynikających z § 7 i § 8. Dopuszczalne 
jest wykazanie zmniejszonego poziomu zatrudnienia z 
przyczyn niezaleŜnych od pracodawcy o jeden etat w 
okresie dwóch okresów sprawozdawczych; 

6) powiadomienia pisemnie Burmistrza o utracie warun-
ków pomocy określonych w niniejszym programie naj-
później w terminie 30 dni od dnia powstania okolicz-
ności powodujących tę utratę. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Nowa Ruda. 

 

§ 24 

Traci moc uchwała Nr 233/XXVIII/05 Rady Miejskiej  
w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 
przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom 
na terenie Miasta Nowa Ruda w ramach zasady de mini-
mis, z tym, Ŝe ulgi i zwolnienia nabyte na jej podstawie 
pozostają w mocy. 

§ 25 

Pomoc moŜe być udzielana nie dłuŜej niŜ do dnia  
30 czerwca 2007 r. 

§ 26 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOśENA BEJNAROWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W śAROWIE 

z dnia 10 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści udzielanych w ramach  
pomocy de minimis w Gminie śarów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. „o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrze-
bie zmniejszenia bezrobocia ustala się zwolnienia w 
podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i 
budowli związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, będących w posiadaniu beneficjentów 
pomocy realizujących nowe inwestycje oraz zwiększa-
jących zatrudnienie. 

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, określone w 
niniejszym programie stanowią pomoc publiczną 
udzielaną w ramach pomocy de minimis, zgodnie  
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 
WE nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.  
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis 
(Dz. Urz. L 010 z 13 stycznia 2001 r.). 

3. Ilekroć w uchwale mowa o beneficjencie pomocy, 
naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzące-
go działalność gospodarczą bez względu na formę or-
ganizacyjno-prawną, który spełnia przesłanki do udzie-
lenia pomocy de minimis na podstawie niniejszego 
programu. 

4. Przedsiębiorca moŜe uzyskać pomoc de minimis, 
określoną w niniejszej uchwale, jeŜeli wartość tej po-
mocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de mi-
nimis otrzymanej przez niego w okresie trzech kolej-
nych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie prze-
kracza kwoty stanowiącej równowartość  
100 tysięcy euro brutto. Przez wartość brutto rozumie 
się wartość nieuwzględniającą potrąceń z tytułu po-
datków bezpośrednich. 
W przypadku, gdy pomoc udzielona jest w formie innej 
niŜ dotacja, kwota pomocy stanowi subwencyjny 
ekwiwalent pomocy brutto. 

5. Niniejsza uchwała stosuje się do pomocy przyznawa-
nej przedsiębiorcom we wszystkich sektorach,  
z wyjątkiem: 
a) sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności 

związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowa-
dzaniem do obrotu produktów wymienionych w za-
łączniku I do Traktatu; 

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej  
z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpo-
średnio z ilością wywoŜonych produktów, ustano-
wieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 
wydatkami bieŜącymi dotyczącymi prowadzenia 
działalności wywozowej; 

c) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produk-
cji krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki oraz budowle połoŜone na terenie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa śarów, 
które słuŜą do prowadzenia na podstawie zezwolenia 
działalności gospodarczej na terenie strefy. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest decyzją, 
która określa zasady i rodzaj prowadzonej przez 
przedsiębiorcę działalności na terenie strefy. 

3. W przypadku niepodjęcia przez przedsiębiorcę dzia-
łalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu przed-
siębiorca jest zobowiązany do zapłaty naleŜnego po-
datku wraz z odsetkami za zwłokę naleŜnymi od usta-
wowych terminów płatności podatku. 

§ 3 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki oraz budowle lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, stanowiące wła-
sność przedsiębiorców prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie gminy śarów w zakresie produk-
cji i usług, którzy spełnią łącznie dwa  
z trzech poniŜszych warunków: 
a) dokonają nabycia lub przejęcia w wieczyste uŜyt-

kowanie gruntów w celu wybudowania  
i uruchomienia zakładu produkcyjnego lub usługo-
wego albo dokonają nabycia nieuŜytkowanego /ze 
względów technicznych) obiektu budowlanego lub 
dokonają zmiany sposobu uŜytkowania obiektu juŜ 
istniejącego, zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego w celu uruchomienia w nim zakładu produk-
cyjnego lub usługowego, 

b) zatrudnią w nowo uruchomionym zakładzie pro-
dukcyjnym lub usługowym osoby, posiadające sta-
tus osoby bezrobotnej. Przy czym uwzględnia się 
wyłącznie pracowników zatrudnionych na okres 
minimum 1 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy, 

c) zarejestrują nową działalność gospodarczą na te-
renie gminy śarów. 

2. Zwolnienie, o którym mowa wyŜej obejmuje równieŜ 
przedsiębiorców, którzy poszerzą swoją działalność. 
Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową 
inwestycję tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane 
budynki, budowle lub ich części przeznaczone na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 
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§ 4 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały 
przysługuje na okres: 
– 1 roku poczynając od pierwszego dnia miesiąca, w 

którym nastąpiło rozpoczęcie działalności i zatrud-
nienie co najmniej 5 pracowników, 

– 2 lata w przypadku zatrudnienia od 6–10 pracowni-
ków, 

– 3 lata w przypadku zatrudnienia od 10–15 pracow-
ników. 

2. W pozostałych przypadkach zwolnieniu podlega  
50 m2 powierzchni uŜytkowej budynku i 50 m2 po-
wierzchni uŜytkowej gruntu na jedno utworzone miej-
sce pracy – w przeliczeniu na 1 etat, przy czym mak-
symalne zwolnienie powierzchni budynków  
i gruntów nie moŜe przekroczyć ogólnej powierzchni 
budynków i gruntów zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej. 

3. Wyłączeniu z uprawnień wynikających z § 3 ust. 1  
i 2 niniejszej uchwały, podlegają przedsiębiorcy po-
wstali w wyniku przekształcenia lub znajdujący się w 
procesie likwidacji. 

§ 5 

1. Wniosek o przyznanie zwolnień określonych w niniej-
szej uchwale, powinien zawierać następujące dane: 
pełną nazwę i adres przedsiębiorcy, określenie formy 
prawnej (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej), NIP, 
REGON, PKD oraz wielkość przedsiębiorcy. 

2. Przedsiębiorcy, którzy będą się ubiegać o przyznanie 
zwolnienia winni dodatkowo przedłoŜyć dane dotyczą-
ce: 
a) nieruchomości, na których uruchomiono lub posze-

rzono działalność gospodarczą, 
b) informację dotyczącą wielkości otrzymanej pomocy 

de minimis w okresie trzech kolejnych lat, poprze-
dzających datę, od której będzie przysługiwało 
zwolnienie, 

3. kserokopie umów o pracę, 
4. kserokopię zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy 

o wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych  
i zatrudnionych na utworzonych miejscach pracy. 

§ 6 

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisem-
nie organ udzielający pomocy o utracie warunków 
zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość 
udzielanej pomocy najpóźniej w terminie  
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących 
tę utratę lub zmianę. 

2. W przypadku utraty prawa do zwolnień przedsiębiorca 
jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz  
z odsetkami za zwłokę. 

3. Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie zawia-
domi organ udzielający pomocy o utracie warunków 
do zwolnienia z podatku od nieruchomości traci do 
niego prawo poczynając od miesiąca,  
w którym je utracił. 

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku termino-
wego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo 
poczynając od początku roku podatkowego, w którym 
je utracił. 

5. Przedsiębiorca, który złoŜył nieprawdziwe oświadcze-
nie lub informację co do spełnienia warunków, od któ-
rych uzaleŜnione jest zwolnienie z podatku, traci do 
niego prawo poczynając od początku roku podatko-
wego, w którym je utracił. 

§ 7 

Program obowiązuje od momentu wejścia w Ŝycie niniej-
szej uchwały do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 8 

Adresatami pomocy są przedsiębiorcy podejmujący  
i prowadzący działalność na terenie Gminy śarów. 

§ 9 

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór 
jest Burmistrz Miasta śarów. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XXV/149/2004 Rady Miejskiej w 
śąrowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zwolnień 
od podatku od nieruchomości dla podmiotów 

 

rozpoczynających i prowadzących działalność gospodar-
czą na terenie gminy śarów i określenia zasad dopusz-
czalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębior-
ców w części dotyczącej rozdziału III § 4. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
śarów. 
 
 

§ 12 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SZCZĘSNY 
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z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści na 2006 r. 

 Na podstawie art. 40 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: z 2005 
r. M. P. Nr 68, poz. 956 Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 
1. 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 – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej, 

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

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

e) pozostałych – 6,17 zł od 1 m2 powierzchni uŜytko-
wej. 

2. od budowli: 
a) słuŜących do odprowadzania i oczyszczania ście-

ków oraz budowli i rurociągów wodnych, będących 
w posiadaniu zakładów budŜetowych –  
1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy, 

b) pozostałych – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy, 

3. 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 po-
wierzchni, 

c) pozostałych – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie  
z 1 stycznia 2006 roku. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z 
dnia 12 listopada 2004 r. nr XXVI/140/2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia ceny skupu 1 q Ŝyta jako podstawy obliczenia podat-
ku rolnego na 2006 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 
431 z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana: z 2005 r. M. P. Nr 62, poz. 867) 
Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
§ 1 Ustala się cenę skupu 1 q Ŝyta jako podstawę obliczenia 

podatku rolnego na kwotę 27,88 zł (słownie: dwadzieścia 
siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy). 
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§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podat-
ku rolnego w 2006 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  
Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta. 
§ 5 

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

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z 
dnia 12 listopada 2004 r. nr XXVI/143/2004. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOGDAN BERCZYŃSKI 
 
 
 
 

4258 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia średniej ceny sprzeda Ŝy drewna jako podstawy  
obliczenia podatku le śnego na 2006 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5, art. 12 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 200, 
poz. 1680), ostatnia zmiana M. P. z 2005 r. Nr 62, poz. 868 Rada Miejska w 
Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
§ 1 

Ustala się średnią cenę sprzedaŜy drewna jako podstawy 
obliczenia podatku leśnego na kwotę 131,35 zł za 1 m3. 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podat-
ku leśnego w 2006 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 

§ 4 
Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta . 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 
roku. 

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z 
dnia 12 listopada 2005 r. nr XXVI/142/2004. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOGDAN BERCZYŃSKI 

 

4259 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późniejszymi zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transpor-
towych obowiązujących w 2006 r. (M. P. z 26 października 2005 r.
Nr 62, poz. 859) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych 
w następujących wysokościach: 
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej  
12 ton: 
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 636,00 zł, 
b) powyŜej 5,5 t do 9 t włącznie – 1.060,00 zł, 
c) powyŜej 9 t – 1.272,00 zł, 

2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton stawki 
określa załącznik nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1.485,00 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 stawki 
określa załącznik nr 2 do uchwały, 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego – 1.272,00 zł, 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-

tą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego – stawki 
określa załącznik nr 3, 

7) od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) do 30 miejsc    – 1.485,00 zł, 
b) powyŜej 30 miejsc  – 1.877,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-
szowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW MĄKA 
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4260 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 
z 2002 r. ze zmianami), Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Stronie Śląskie 
w 2006 r.: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków –0,57 
zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 2,65 zł od 1 
ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje poŜytku publiczne-
go – 0,11 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,41 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 – 13,40 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 5,13 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,69 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu-
blicznego przez organizacje poŜytku publiczne-
go – 3,92 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej; 

3) od budowli: 

a) wykorzystywanych wyłącznie do zbiorowego za-
opatrzenia w wodę oraz słuŜących wyłącznie do 
zbiorowego oczyszczania i odprowadzania ście-
ków – 1,5% ich wartości, 

b) innych niŜ wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3  
lit. a – 2% ich wartości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią 
Śląskiego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz okre-
ślenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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4262  
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. ze zm.) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 z 2002 r. ze zm.), Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w 
wysokości 50,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

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 obo-
wiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wy-

gaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku po-
datkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do licz-
by 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. 

§ 3 
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Wpłaty podatku moŜna dokonywać bezpośrednio na kon-
to Gminy Stronie Śląskie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej  
w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz okre-
ślenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 

 
 
 

 
 
 
 
 

4263 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru  opłaty  
targowej w drodze inkasa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 z 2002 r. ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą 
na terenie Gminy Stronie Śląskie w wysokości 25 zł. 

§ 2 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaŜ. 

§ 3 

1. Pobór opłaty targowej powierza się dzierŜawcy targo-
wiska. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa 
w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 70% 
pobranych i terminowo odprowadzanych kwot. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na 
rachunek Gminy Stronie Śląskie kaŜdego dnia, po po-
braniu opłaty targowej (pobrana opłata targowa za so-
botę będzie wpłacana w najbliŜszy poniedziałek). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej w 
Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie wy-
sokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz określe-
nia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 

 

4264 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM  
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z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i le śnego w drodze 
inkasa oraz okre ślenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zm.), art. 6b ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 
2002 r.) Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podat-
ku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w 
drodze inkasa na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

2. Inkaso podatków od nieruchomości, rolnego  
i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Stronie 
Śląskie, z którymi Burmistrz Stronią  Śląskiego zawrze 
umowę zlecenia. 

3. Do naleŜności podatkowych objętych łącznym zobo-
wiązaniem pienięŜnym, określonym w § 1 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w 
sprawie łącznego zobowiązania pienięŜnego (Dz. U. 
Nr 105, poz. 1200 z 1999 r.) − przepisy ust. 1 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 2 

Dla inkasentów określonych w § 1 pkt 2, ustala się nastę-
pującą wysokość prowizji od sumy zainkasowanych i 
terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim podatków: 
− Wieś Bolesławów − 20%; 
− Wieś Goszów − 20%;  
– Wieś Kamienica − 50%; 
− Wieś Kletno − 20%; 
− Wieś Nowy Gierałtów − 20%; 
− Wieś Stara Morawa − 20%; 
− Wieś Stary Gierałtów − 15%; 
− Wieś Strachocin − 20%; 
− Stronie Śląskie Wieś − 15%. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronią 
Śląskiego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr II/6/02 Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa 
podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opła-
ty targowej i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inka-
sentów. 

§ 5 

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

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI

 
 
 
 

4265 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MI ĘDZYLESIU  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie 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. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środ-
ków transportowych: 

1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 400,00 zł, 
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b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie −  
450,00 zł, 

c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton − 500,00 zł. 
2. od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-
nowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejsze niŜ 15 

ton 
− o liczbie osi – dwie − 510,00 zł, 

b) nie mniejszej niŜ i powyŜej 15 ton 
− o liczbie osi – dwie − 570,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 19 
ton 
− o liczbie osi – trzy − 620,00 zł 

d) równej lub wyŜszej niŜ 19 ton, a mniejszej niŜ 23 
tony 
− o liczbie osi – trzy − 690,00 zł 

e) nie mniejszej niŜ 23 tony i powyŜej 
− o liczbie osi – trzy − 1.040,00 zł 

f) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 27 
ton 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 930,00 zł 

g) równej lub wyŜszej niŜ 27 ton, a mniejszej niŜ 29 
ton  
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.070,00 zł 

h) nie mniejszej niŜ 29 ton i powyŜej −  
1.695,00 zł 

3. od samochodów cięŜarowych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejsze niŜ 15 

ton 
− o liczbie osi – dwie − 570,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 15 ton 
− o liczbie osi – dwie − 1.285,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, niŜszej niŜ  
19 ton 
− o liczbie osi – trzy − 830,00 zł  

d) równej lub wyŜszej niŜ 19 ton, a mniejszej niŜ 23 
ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.040,00 zł 

e) nie mniejszej niŜ i powyŜej 23 ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.620,00 zł 

f) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 27 
ton 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.130,00 zł 

g) równej lub wyŜszej niŜ 27 ton, a mniejszej niŜ 29 
ton  
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.695,00 zł 

h) nie mniejszej niŜ 29 ton i powyŜej − 2.505,00 zł 
4. 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 − 830,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejsze niŜ 31 

ton 

− o liczbie osi – dwie − 1.030,00 zł 
b) nie mniej niŜ 31 ton i powyŜej 

− o liczbie osi – dwie − 1.450,00 zł 
c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 40 

ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.280,00 zł 

d) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.770,00 zł 

e) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 40 
ton 
− o liczbie osi – cztery − 1.280,00 zł 

f) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
− o liczbie osi – cztery − 1.770,00 zł 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 
innym systemem zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 31 

ton 
− o liczbie osi – dwie − 950,00 zł 

b) nie mniej niŜ 31 ton i powyŜej 
− o liczbie osi – dwie − 1.935,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 40 
ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.770,00 zł  

d) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
− o liczbie osi – trzy − 2.500,00 zł 

e) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ 40 
ton 
− o liczbie osi – trzy − 1.770,00 zł  

f) równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 
− o liczbie osi – trzy − 2.500,00 zł 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego − 240,00 zł 

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rol-
niczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
który łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą: 
a) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniejszą niŜ 25 

ton 
− o liczbie osi – jedna − 300,00 zł 

b) nie mniej niŜ 25 ton i powyŜej 
− o liczbie osi – jedna − 340,00 zł 

c) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniejszą niŜ 33 
tony 
− o liczbie osi – dwie − 630,00 zł 

d) równą lub wyŜszą niŜ 33 tony, a mniejszą niŜ 38 
ton 
− o liczbie osi – dwie − 870,00 zł 

e) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton 
− o liczbie osi – dwie − 1.180,00 zł 

f) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniejszą niŜ 38 
ton 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 700,00 zł 

 

g) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 970,00 zł 

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawiesze-
nia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
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podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniejszą niŜ 25 

ton 
− o liczbie osi – jedna − 370,00 zł 

b) nie mniej niŜ 25 ton i powyŜej 
− o liczbie osi – jedna − 580,00 zł 

c) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton a mniejszą niŜ 33 to-
ny 
− o liczbie osi – dwie − 870,00 zł 

d) równą lub wyŜszą niŜ 33 tony, a mniejszą niŜ 38 
ton 
− o liczbie osi – dwie − 1.320,00 zł 

e) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton 
− o liczbie osi – dwie − 1.740,00 zł 

f) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniejszą niŜ 38 
ton 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 970,00 zł 

g) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.320,00 zł 

10. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 

a) mniej niŜ 30 miejsc − 520,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.130,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIII/87/03 Rady Miejskiej w Między-
lesiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzylesie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

 
------------------------- 
1 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. 

 
 
 
 
 
 
 

4266 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MI ĘDZYLESIU  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie opłaty targowej 

 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.), w zw. z art. 19 pkt 1 litera „a” 
i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1

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

 
 

§ 1 

1. Stawki dzienne opłaty targowej na terenie Miasta  
i Gminy wynoszą: 
1) przy sprzedaŜy z oznaczonego segmentu straganu 

− 16,00 zł, 
2) przy sprzedaŜy z samochodu, przyczepy lub plat-

formy − 28,00 zł, 
3) przy sprzedaŜy z wozu konnego albo stolika, na-

miotu lub innego sprzętu naleŜącego do sprzedają-
cego − 12,00 zł, 

4) przy sprzedaŜy obnośnej z ręki, kosza itp. −  
5,00 zł. 

2. W sytuacji zajmowania przez sprzedającego kilku 
segmentów straganu lub równoczesnej sprzedaŜy  
z miejsc wymienionych w ust. 1 opłaty pobiera się nie-
zaleŜnie i za jednym pokwitowaniem. 

3. W sytuacji zajmowania przez sprzedającego w warun-
kach określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, powierzchni tar-
gowiska przekraczającej dwukrotną powierzchnię 
segmentu straganu, opłatę zwielokrotnia się odpo-
wiednio. 
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§ 2 

1. Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio na tar-
gowisku. 

2. Inkasentami są: 
1) na terenie miasta − Pan Waldemar Brandys, zam. 

w Międzylesiu, ul. Słowackiego 5/7, 
2) na terenie wiejskim Sołtysi poszczególnych so-

łectw. 
3. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane 

przez inkasenta na druku KP − kasa przyjmie. 

§ 3 

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 20% kwoty pobranej opłaty. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIII/145/04 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie opła-

ty targowej i uchwała nr XXIV/159/04 Rady Miejskiej w 
Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwa-
łę w sprawie opłaty targowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzylesie. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY MARCINEK

 
 
---------------------- 
1
 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. 

 
 
 
 
 

 
 

4267 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MI ĘDZYLESIU  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

określająca wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomo ści,  
podatku rolnego i podatku le śnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póź. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące wzory formularzy: 
1. deklaracji na podatek od nieruchomości (załącznik nr 

1 do uchwały), 
2. informacji w sprawie podatku od nieruchomości (za-

łącznik nr 2 do uchwały), 
3. deklaracji na podatek rolny (załącznik nr 3 do uchwa-

ły), 
4. informacji w sprawie podatku rolnego (załącznik  

nr 4 do uchwały), 

5. deklaracji na podatek leśny (załącznik nr 5 do uchwa-
ły), 

6. informacji w sprawie podatku leśnego (załącznik  
nr 6 do uchwały). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXII/134/04 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 26 października 2004 r. określająca 
wzory formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzylesie. 

§ 4 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY MARCINEK 

 
 
---------------------- 
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),  

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 – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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4268 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (MP Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Radkowie uchwala: 

 
 

§ 1 

Wysokość stawki podatku od nieruchomości: 
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 po-
wierzchni,  

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 w art. 4 ust. 
1, pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).   

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/248/04 Rady Miejskiej  
w Radkowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podat-
ku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Radków. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niŜ od 1 
stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZYGMUNT SZKRETKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE  

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (MP Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Radkowie uchwala: 

 

§ 1 

1. Wysokość stawki podatku od posiadania psów wynosi 
40 zł od jednego psa rocznie. 

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, okre-
ślonej w ust. 1, jeŜeli osoba została właścicielem psa 
po 30 czerwca roku podatkowego. 
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§ 2 

Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez 
uprzedniego wezwania do zapłaty za dany rok do dnia 30 
kwietnia, a w przypadku nabycia psa − w ciągu miesiąca 
od dnia nabycia. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa.  

2. Inkasentami będą pracownicy StraŜy Miejskiej  
w Radkowie. 

3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 5% od 
zebranego podatku. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXX/249/04 Rady Miejskiej  
w Radkowie z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie 
ustalenia podatku od posiadania psów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Radków. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niŜ 
od 1 stycznia 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZYGMUNT SZKRETKA 

 
 
 
 

4270 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

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 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 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2006 r.(MP Nr 68, poz. 956) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Radkowie 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodu cięŜarowego w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 650 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 850 zł 
c) powyŜej 9 ton, a poniŜej 12 ton − 950 zł  

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

 
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 13 1.000 1.100 
13 14 1.000 1.100 
14 15 1.100 1.200 
15  1.100 1.200 

                                 cd. tabeli 
1 2 3 4 

Trzy osie 
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12 17 1.000 1.100 
17 19 1.000 1.100 
19 21 1.100 1.300 
21 23 1.100 1.300 
23 25 1.200 1.500 
25  1.200 1.500 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.100 1.300 
25 27 1.200 1.600 
27 29 1.400 1.900 
29 31 1.600 2.300 
31  1.600 2.300 

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

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:   
od 3,5 tony i poniŜej 12 ton − 950 zł 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wynoszą: 

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

ciągnik balastowy + przyczepa  
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 1.200 1.400 
18 25 1.400 1.600 
25 31 1.600 1.800 
31  1.600 1.900 

Trzy osie  
12  40  1.600 1.900 
40   1.800 2.300 

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

ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 
a) od 7 ton i poniŜej 12 ton − 950 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 po-
datku rolnego, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wyno-
szą: 

 
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 1.000 1.200 
18 25 1.200 1.500 
25  1.200 1.500 

Dwie osie  
12 28 1.000 1.200 
28 33 1.100 1.300 

 

                                   cd. tabeli 
1 2 3 4 

33 38 1.200 1.500 
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38  1.200 1.600 
Trzy osie 

12 38 1.200 1.500 
38  1.200 1.500 

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

a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.000 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.200 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Radkowie. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXX/247/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niŜ od 1 stycznia 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZYGMUNT SZKRETKA 

 
 
 
 

4271 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
ze zmianami), w związku z pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. 68, poz. 956) Rada Miejska w 
Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. od gruntów: 

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

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

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

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

0,56 zł, 

2) 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, 

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

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

5) gospodarczych związanych uprzednio z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, w tym komórki składowe – 3,09 zł, 

6) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności poŜytku publicznego przez organizacje po-
Ŝytku publicznego, od 1 m2 powierzchni uŜytkowej 
– 6,01 zł, 
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7) pozostałych od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, w tym 
garaŜe – 6,17 zł, 

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 (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXII/271/04 Rady Miejskiej  
w Świebodzicach z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice.  

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSŁAW GÓRA 

 
 
 
 
 

4272 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami), w 
związku z załącznikami od nr 1 – do nr 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski Nr 62, 
poz. 859) oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 
2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956), Rada Miejska w Świebodzi-
cach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   –    650,00, 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie  – 1.090,00, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton    – 1.308,00, 

2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
 

liczba osi 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznawanym za równowaŜne 
inny system zawieszenia  

osi jezdnych 
a) dwie osie 968,00 1.650,00 
b) trzy osie 1.408,00 1.947,00 
c) cztery osie i więcej 2.024,00 2.505,00 

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

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniŜej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 6 ton włącznie    – 1.100,00, 
b) powyŜej 6 ton do 9 ton włącznie   – 1.320,00, 
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton    – 1.526,00, 

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: 

 

 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznawanym  
inny system zawieszenia  

osi jezdnych 
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za równowaŜne 
a) do 36 ton włącznie  

– dwie osie 1.800,00 1.936,00 
– trzy osie i więcej 1.800,00 1.936,00 

b) powyŜej 36 ton  
– dwie osie 2.200,00 2.500,00 
– trzy osie i więcej 2.200,00 2.500,00 

 
5) od 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 i poniŜej 9 ton    –    990,00, 
b) od 9 ton i poniŜej 12 ton   – 1.302,00. 

6) od przyczepy i naczepy, 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 

 

 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznawanym  
za równowaŜne 

inny system zawieszenia  
osi jezdnych 

a) do 36 ton włącznie  
– jedna oś 748,00 968,00 
– dwie osie 1.210,00 1.530,00 
–trzy osie 1.210,00 1.530,00 

b) powyŜej 36 ton  
– jedna oś 748,00 968,00 
– dwie osie 1.650,00 1.930,00 
– trzy osie  1.650,00 1.930,00 

 
7) autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niŜ 30 miejsc     – 1.526,00, 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc  – 1.930,00. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XVIII/180/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WŁADYSŁAW GÓRA 
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4273 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z p odatku  
od nieruchomo ści dla przedsi ębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i późn. zmianami) 
Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania po-
mocy de minimis, do której ma zastosowanie rozpo-
rządzenie Komisji Europejskiej nr 69/2001  
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania 
art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w 
ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 10 z 13 
stycznia 2001 r.). 

2. Uchwały nie stosuje się do pomocy: 
1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie 

działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem 
i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienio-
nych w załączniku I Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, 

2) pomocy udzielanej w odniesieniu do działalności 
związanej z eksportem, jeŜeli pomoc jest bezpo-
średnio związana z ilością eksportowanych produk-
tów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystry-
bucyjnej lub innymi wydatkami bieŜącymi związa-
nymi z prowadzeniem działalności eksportowej, 

3) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produk-
cji krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

3. W celu przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gminy 
Jaworzyna Śląska i przeciwdziałając bezrobociu ustala 
się zasady zwolnienia z podatku od nieruchomości w 
ramach zasady de minimis nieruchomości związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców: 
1) tworzących nowe inwestycje, 
2) tworzących nowe miejsca pracy związane z nową 

inwestycją na terenie gminy, 
3) tworzących nowe miejsca pracy w istniejących 

przedsiębiorstwach na terenie gminy. 
4. Przez nową inwestycję naleŜy rozumieć inwestycję 

związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębior-
stwa, jak równieŜ z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie 
działań obejmujących dokonywanie zasadniczych 
zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjne-
go. 

5. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost 
netto liczby zatrudnionych w porównaniu ze średnią za 
okres 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnio-
ne w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6. Przedsiębiorca uzyskuje pomoc, o której mowa  
w ust.1, jeŜeli wartość tej pomocy brutto łącznie  
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez 
przedsiębiorcę w róŜnych formach i z róŜnych źródeł w 
okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udziele-

nia planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stano-
wiącej równowartość 100 tys. euro. 

§ 2 

Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości,  
o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nieru-
chomości zajętych na stacje paliw oraz obiekty handlowe 
o powierzchni uŜytkowej powyŜej 150 m2. 

§ 3 

1. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z prawa do zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ni-
niejszej uchwale winni spełniać następujące warunki: 
1) nie posiadać wpisów w dziale 4 rejestru przedsię-

biorców, o których mowa w art. 41 ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), 

2) nie figurować w rejestrze dłuŜników niewypłacal-
nych, o którym mowa w art. 55 ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 ze zmianami), 

3) posiadają siedzibę lub zakład (oddział) na terenie 
gminy Jaworzyna Śląska. 

2. Warunek zawarty w ust.1 pkt 3 nie dotyczy przedsię-
biorców, którzy po raz pierwszy rozpoczynają inwesty-
cje na terenie gminy. 

§ 4 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki, budowle lub ich części związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców 
rozpoczynających po raz pierwszy taką działalność na 
terenie gminy. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 przysługuje na 
okres 12 miesięcy. 

§ 5 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje 
przedsiębiorcom, którzy po wejściu w Ŝycie niniejszej 
uchwały zrealizują na terenie gminy nowe inwestycje 
polegające na uruchomieniu działalności gospodar-
czej, pod warunkiem utworzenia: 
1) co najmniej 5 miejsc pracy – 50% wymiaru podatku 

od nieruchomości przez kolejne 24 miesiące, 
2) co najmniej 10 miejsc pracy: 

a) 100% wymiaru podatku od nieruchomości przez 
pierwsze 12 miesięcy, 

b) 50% wymiaru podatku od nieruchomości przez 
kolejne 12 miesięcy, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26059  – Poz. 4273 

3) co najmniej 3 miejsc pracy, w przypadku przedsię-
biorcy opodatkowanego w formie karty podatkowej 
– 50% wymiaru podatku od nieruchomości przez 
kolejne 24 miesiące. 

2. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy utwo-
rzyli nowe przedsiębiorstwa, przy czym za takie nie 
uwaŜa się przedsiębiorstwa powstałego  
w wyniku przekształcenia, podziału lub zmiany nazwy 
przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 
za spełniony, jeŜeli inwestycja spowodowała wzrost 
netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, 
w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 
miesięcy przed dokonaniem inwestycji w przeliczeniu 
na osoby zatrudnione  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 6 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje 
przedsiębiorcy, który powiększył przedmiot opodatko-
wania pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pra-
cy. 

2. Zwolnienie z podatku obejmuje tylko nową inwestycję 
tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, 
budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

3. Wzrost zatrudnienia musi nastąpić na podstawie 
umów o pracę i wynosić co najmniej 20% dotychcza-
sowego stanu zatrudnienia: 
1) w pierwszych 12 miesiącach – zwolnienie wynosi 

100% wymiaru podatku od przedmiotów opodat-
kowania wymienionych w ust. 2, 

2) w kolejnych 12 miesiącach – zwolnienie wynosi 
50% wymiaru podatku od przedmiotów opodatko-
wania wymienionych w ust. 2. 

4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 
za spełniony, jeŜeli działania przedsiębiorcy określone 
w ust.1 spowodują wzrost netto liczby zatrudnionych w 
danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed dokona-
niem inwestycji w przeliczeniu na osoby zatrudnione w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 7 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje 
przedsiębiorcom juŜ prowadzącym działalność gospo-
darczą, nie powiększającym powierzchni uŜytkowej 
podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nierucho-
mości, którzy utworzyli nowe miejsca pracy. 

2. Za kaŜdy 1% dodatkowego wzrostu netto liczby za-
trudnionych w przeliczeniu na osoby zatrudnione w 
pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze śred-
nią za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
wzrost zatrudnienia, zwolnienie wynosi 1% wymiaru 
podatku od nieruchomości na okres  
12 miesięcy, z zastrzeŜeniem ust.3. 

3. Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie moŜe przekro-
czyć wysokości podatku od nieruchomości. 

§ 8 

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości wymienione w 
§ 5, 6 i 7 przysługują, jeŜeli zwiększony poziom za-
trudnienia na terenie gminy Jaworzyna Śląska zosta-
nie utrzymany przez okres udzielonej pomocy oraz ko-
lejnych 12 miesięcy. 

2. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych, o których mowa w 
§ 5, 6 i 7 uwzględnia się tylko pracowników zatrudnio-
nych na terenie gminy Jaworzyna Śląska. 

§ 9 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 4–8 są pomocą de 
minimis a ich udzielenie następuje zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 

2. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o otrzymanej 
pomocy de minimis. 

3. Przedsiębiorca moŜe skorzystać jednocześnie tylko  
z jednego zwolnienia udzielonego na podstawie niniej-
szej uchwały. 

§ 10 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku 
od nieruchomości zobowiązany jest do złoŜenia wnio-
sku wraz z informacją o wysokości otrzymanej pomocy 
de minimis w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających 
dzień udzielenia pomocy w terminie 30 dni od powsta-
nia okoliczności uprawniających do skorzystania ze 
zwolnienia. 

2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym podatnik złoŜył 
wniosek o zwolnienie wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi: 
1) rozpoczęcie po raz pierwszy działalności na terenie 

gminy Jaworzyna Śląska, o którym mowa  
w § 4, 

2) dokonanie nowej inwestycji i utworzenie nowych 
miejsc pracy, o których mowa w § 5 i 6, 

3) utworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa 
w § 7, 

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości zobowiązany jest do składania naj-
później do 15 stycznia roku podatkowego dokumentów 
potwierdzających: 
1) gdy pomoc dotyczyła wspierania nowych inwestycji: 

a) wysokość otrzymanej pomocy de minimis  
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających nowy 
rok podatkowy, 

b) wysokość poniesionych nakładów inwestycyj-
nych, 

2) gdy pomoc dotyczyła utworzenia nowych miejsc 
pracy: 
a) wysokość otrzymanej pomocy de minimis  

w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających nowy 
rok podatkowy, 

b) liczbę zatrudnionych. 
c) koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, 

4. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3 
organ podatkowy dokonuje oceny udzielonej pomocy. 

 

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisem-
nie organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania oko-
liczności powodujących tę utratę. 

6. Przedsiębiorca, który w terminie określonym  
w ust. 5 powiadomi organ podatkowy o utracie wa-
runków do zwolnienia, traci prawo do tego zwolnienia 
poczynając od miesiąca, w którym utracił te warunki, 
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7. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w 
błąd co do spełnienia warunków, od których uzaleŜ-
nione jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, 
traci prawo do tego zwolnienia za cały okres. 

8. Przedsiębiorca, który w okresie 12 miesięcy od dnia 
zakończenia korzystania ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości zaprzestanie wykonywania działalno-
ści gospodarczej na terenie gminy Jaworzyna Ślą-
ska, jest zobowiązany do zwrotu udzielonej mu po-
mocy w kwocie, w jakiej została ona mu udzielona 
wraz z odsetkami. 

9. W okresie korzystania z pomocy de minimis moŜe 
następować weryfikacja złoŜonych przez przedsię-
biorcę informacji w wyniku kontroli przeprowadzo-
nych przez upowaŜnionych pracowników Urzędu 
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. 

10. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami  
w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji określa-
jącej wysokość zwrotu pomocy udzielonej przez 
gminę. 

§ 11 

Zwolnienia obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 12 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr L/26/94 z dnia 29 
kwietnia 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych warun-
ków zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny 
Śląskiej. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dnia od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK 

 
 
 
 
 
 
 

4274 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE ŃSKU  

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/04 Rady Miejs kiej w Pie ńsku z dnia 
17 listopada 2004 r. w sprawie obni Ŝenia średniej ceny skupu Ŝyta dla 
                               celów obliczenia pod atku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/160/04 Rady Miejskiej w Pieńsku z 
dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniŜenia średniej 
ceny skupu Ŝyta dla celów obliczenia podatku rolnego, 
dokonuje się następujących zmian: 
§ 4 otrzymuje brzmienie „Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2005”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Pieńsk. 

§ 3 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulęgają zmianie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAREK MARENDZIAK 

 

4275 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE ŃSKU  

z dnia 23 listopada 2005 r. 
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w sprawie 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. 1−4 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 Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści na terenie miasta i gminy: 
1. od gruntów: 

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

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

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego − 0,16 zł od 
1 m2 powierzchni, 

2. od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych − 0,56 zł od 1 m2 powierzchni uŜyt-

kowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

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

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

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

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜytku publicznego, z za-
strzeŜeniem pkt 6 − 6,17 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej, 

6) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜytku publicznego poło-
Ŝonych na terenie sołectw, z wyjątkiem budynków 

zajętych na działalność gospodarczą 
i garaŜy − 2,00 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) strychy i piwnice znajdujące się we wszystkich budyn-

kach, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

b) budynki i grunty zajęte na potrzeby statutowej działal-
ności w zakresie kultury, ochrony przeciwpoŜarowej, 
charytatywno-opiekuńczej, sportowej i działalności w 
zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-
wateli oraz w zakresie pomocy społecznej, 

c) budynki wymienione w § 1 ust. 2 pkt 5 dzierŜawione 
od gminy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/158/04 Rady Miejskiej w 
Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Pieńsk. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAREK MARENDZIAK
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4276 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIE ŃSKU  

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatków 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 późn. zm.) w 
związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niŜej: 

I. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton bez względu na wiek pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    − 560,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   − 670,00 zł 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton     − 770,00 zł 

 
II. Samochody cięŜarowe 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  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 820,00 920,00 
13 14 870,00 970,00 
14 15 920,00 1025,00 
15  970,00 1390,00 

Trzy osie 
12 17 920,00 1025,00 
17 19 970,00 1130,00 
19 21 1025,00 1230,00 
21 23 1080,00 1230,00 
23 25 1280,00 1720,00 
25  1280,00 1820,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1180,00 1330,00 
25 27 1280,00 1540,00 
27 29 1330,00 1800,00 
29 31 1800,00 2505,15 
31  1800,00 2505,15 

 
 
III. 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 rok produkcji: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    −    670,00 zł 
b)  powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   −    870,00 zł 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton     − 1.130,00 zł 

 
IV. 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: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, 

ciągnik balastowy +naczepa 
(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 osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 18 1180,00 1280,00 
18 25 1330,00 1430,00 
25 31 1540,00 1640,00 
31  1740,00 1936,29 

Trzy osie 
12 40 1640,00 1900,00 
40  1950,00 2505,15 

 
V. 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, bez względu na rok produkcji: 
a) od 7 ton do 9 ton włącznie     −    770,00 zł 
b) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton   − 1.025,00 zł 

VI. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyŜszą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego w zaleŜności od rodzaju zawieszenia i ilości osi: 

 
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 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi jezd-
nych 

1 oś 
12 18 920,00 1025,00 
18 25 1130,00 1230,00 
25  1330,00 1430,00 

2 osie 
12 28 1230,00 1330,00 
28 33 1330,00 1430,00 
33 38 1430,00 1531,54 
38  1640,00 1840,00 

3 osie 
12 38 1330,00 1531,54 
38  1530,00 1740,00 

 
VII. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) poniŜej 30 miejsc − 950,00 zł 
b) równej i wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.250,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIII/159/04 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: stawek podatków 
od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MAREK MARENDZIAK 
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4277 
UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek podatku od nieruchomo ści  
na terenie miasta Jedlina Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, 
art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się 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 – 0,68 zł od  
1 m2 powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,31 zł od 
1 m2 powierzchni, 

d) stanowiących własność Gminy Jedlina Zdrój, dzier-
Ŝawionych na podstawie umowy, z wyjątkiem czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,53 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  
gospodarczej, z wyjątkiem lit. c) – 17,90 zł od  
1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

c) przeznaczonych na cele handlowe lub usługowe o 
powierzchni do 90 m2 – 15,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni uŜytkowej, 

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

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

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicz-
nego przez organizacje poŜytku publicznego – 6,01 
zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej, 

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

§ 2 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3 

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

§ 4 

Zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części sta-
nowiące własność Gminy Jedlina Zdrój, wykorzystywane 
na prowadzenie statutowej działalności charytatywnej i 
kulturalnej. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIV/119/04 Rady Miasta Jedlina 
Zdrój z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie 
miasta Jedlina Zdrój. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26065  – Poz. 4277 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26066  – Poz. 4277 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26067  – Poz. 4277 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26068  – Poz. 4277 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26069  – Poz. 4277 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26070  – Poz. 4277 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26071  – Poz. 4278 

 

4278 
UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty uzdrowiskowej, zarz ądzenia 
jej poboru w drodze inkasa oraz okre ślenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 17 
ust.1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.), Obwieszczenia 
Ministra Finansów  z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) oraz art. 59 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 
Nr 167, poz. 1399) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na 
terenie Miasta Jedlina Zdrój w wysokości  2,00 zł. 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inka-
sa. 

§ 3 

Inkasentami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, wynajmu-
jące miejsca noclegowe, a w szczególności prowadzące 
ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty lub 
inne obiekty świadczące usługi hotelarskie na terenie 
miasta Jedlina Zdrój.  

§ 4 

Inkasentom  opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 10% kwot zainkasowanych  
i odprowadzonych na rachunek Gminy. 

§ 5 

Inkasenci odprowadzają pobrane kwoty  w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po-
brano opłatę. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina 
Zdrój z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia 
wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej po-

boru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wy-
nagrodzenia za inkaso, oraz uchwała  
nr XXXI/174/05 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia  
28 września 2005 roku zmieniającą uchwałę  
nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia  
25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru  
w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagro-
dzenia za inkaso. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMULAD WYSOCKI
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4279 
UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ  

z dnia 24 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.
8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859), oraz Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek 
kwotowych  w podatkach 
i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości i podziale: 
 
1. od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczal-

nej masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                     610,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie             1.020,00 zł 

c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton                  1.200,00 zł 
 
2. od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczal-

nej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w  poniŜszej tabeli: 

 
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 jezdni 

  Dwie osie  
12 13 1 230,00 2 140,00 
13 14 1 240,00 2 160,00 
14 15 1 250,00 2 180,00 
15  1 260,00 2 200,00 

  Trzy osie 
12 17 1 300,00 2 200,00 
17 19 1 310,00 2 210,00 
19 21 1 320,00 2 220,00 
21 23 1 330,00 2 230,00 
23 25 1 340,00 2 240,00 
25  1 350,00 2 250,00 

  Cztery osie i więcej 
12 25 1 380,00 2 260,00 
25 27 1 400,00 2 270,00 
27 29 1 420,00 2 280,00 
29 31 1 654,00 2 452,00 
31  1 654,00 2 452,00 

 
3. od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przy-

stosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1.200,00 zł   

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia 
według stawek określonych w poniŜszej tabeli: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

  Dwie osie  
12 18 1 240,00 1 730,00 
18 25 1 260,00 1 740,00 
25 31 1 280,00 1 750,00 
31  1 412,00 1 936,00 

  Trzy osie i więcej 
12 40 1 500,00 1 800,00 
40  1 722,00 2 505,00 

5. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –  
1.230,00 zł      

6. od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z 
pojazdem silnikowym 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 poniŜszej tabeli:  

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 18 1 240,00 1 290,00 
18 25 1 260,00 1 300,00 
25  1 280,00 1 320,00 

  Dwie osie  
12 28 1 300,00 1 340,00 
28 33 1 320,00 1 360,00 
33 38 1 340,00 1 380,00 
38  1 360,00 1 698,00 

  Trzy osie i więcej 
12 38 1 380,00 1 430,00 
38  1 430,00 1 810,00 

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc                    1.430,00 zł     
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc      1.800,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XIV/68/03 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenie wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY MIASTA 

ROMUALD WYSOCKI 
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4280 
UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 
25 listopada 2004 r. w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty targo-
wej, zarz ądzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okre ślenia inkasentów 
                                  i wynagrodzenia z a inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późń. zm.) 
Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 2 uchwały nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój 
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek opłaty targowej, zarządzania jej poboru w dro-
dze inkasa, oraz określenia inkasentów  
i wynagrodzenia za inkaso po ust. 2 dodaje się ust. 3 w 
brzmieniu:  
„3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na 
rachunek Gminy Jedlina Zdrój  w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 
rozliczenie”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 

 
 
 
 
 

4281 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek w podatku od nieruchomo ści  
na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, ze zmianami) Rada Miej-
ska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł od 

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

niem działalności gospodarczej oraz od części budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – 17,98 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 8,37 zł od 1 m2 po-
wierzchni uŜytkowej. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł od 1 m2 powierzchni 
uŜytkowej. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej działalności  
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku  
publicznego – 6,01 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 

6. 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. 
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7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2 
powierzchni. 

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych pod zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od 1 ha 
powierzchni. 

9. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej działalności poŜytku publicznego 
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,32 zł od 1 
m2 powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006 roku i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WALDEMAR WAWRZYŃSKI

 
 
 
 
 
 

4282 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

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

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

 
 

§ 1 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 541,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie − 902,00 zł 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton − 1.167,00 zł 

2. od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜ-
ne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 

ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.274,00 zł 
− o liczbie osi – trzy − 1.486,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.486,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 15 ton, a mniejszej niŜ 25 
ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.486,00 zł 
− o liczbie osi – trzy − 1.698,00 zł 
− o licznie osi – cztery lub więcej − 1.698,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton:      
− o liczbie osi – dwie − 1.704,00 zł 
− o liczbie osi – trzy  − 1.704,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.910,00 zł 

3. od samochodów cięŜarowych z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całko-
witej: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 15 

ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.380,00 zł 
− o liczbie osi – trzy − 1.592,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.592,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 15 ton, a mniejszej niŜ 25 
ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.592,00 zł 
− o liczbie osi – trzy − 1.804,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 1.804,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 25 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 2.334,00 zł 
− o liczbie osi – trzy − 2.334,00 zł 
− o liczbie osi – cztery i więcej − 2.453,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony − 637,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton − 902,00 zł 
c)  od 9 ton i poniŜej 12 ton − 1.167,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 
zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
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 szeniem uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ  

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.061,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.285,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ  
31 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.380,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.380,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.486,00zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.775,00 zł 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowa-
nych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 
innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ  

18 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.167,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.775,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ  
37 ton: 
− o liczbie osi – dwie 1.804,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej 1.804,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 37 ton: 
− o liczbie osi – dwie − 1.938,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 2.505,00 zł 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
− od 7 ton i poniŜej 12 ton − 1.061,00 zł 

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ  

18 ton: 
− o liczbie osi – jedna − 955,00 zł 
− o liczbie osi – dwie −  955,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 955,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ  
38  ton: 
− o liczbie osi – jedna − 1.167,00 zł 
− o liczbie osi – dwie − 1.274,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.274,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 38 ton: 
− o liczbie osi – jedna − 1.486,00 zł 
− o liczbie osi – dwie − 1.486,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.486,00 zł 

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton i mniejszej niŜ  

18 ton: 
− o liczbie osi – jedna − 1.061,00 zł 
− o liczbie osi – dwie − 1.061,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.061,00 zł 

b) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton i mniejszej niŜ  
38 ton: 
− o liczbie osi – jedna − 1.274,00 zł 
− o liczbie osi – dwie − 1.331,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.331,00 zł 

c) równej lub wyŜszej niŜ 38 ton: 
− o liczbie osi – jedna − 1.274,00 zł 
− o liczbie osi – dwie − 1.751,00 zł 
− o liczbie osi – trzy i więcej − 1.486,00 zł 

10. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc − 1.274,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.592,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006 roku i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WALDEMAR WAWRZYŃSKI

 
 
 
 

4283 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek w podatku od posiadania psów na 
rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 roku  Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na 
terenie gminy Środa Śląska w wysokości: 51,90 zł od 
kaŜdego posiadanego psa. 

§ 2 

Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określo-
nej w § 1 w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Rejestrację psów na obszarze Gminy i Miasta Środa Ślą-
ska prowadzi Wydział Finansów i BudŜetu Urzędu Miej-
skiego w Środzie Śląskiej. 

§ 4 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania, do końca 
czerwca kaŜdego roku lub w ciągu 14 dni od wejścia w 
posiadanie psa. 

 

§ 5 

Podatek od posiadania psów naleŜy wpłacić bezpośred-
nio do kasy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13 lub na 
konto:  
PKO BP S.A. O/Środa Śląska Nr 87 1020 5242 0000 
2502 0029 2466 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WALDEMAR WAWRZYŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4284 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo ści na terenie  
miasta i gminy Bierutów na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części i grunty stanowiące wła-

sność (współwłasność) gminy, o ile nie są w posia-
daniu osób fizycznych, osób prawnych lub jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, 

2) budynki lub ich części, grunty oraz budowle  
w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy  
z wyjątkiem budynków lub ich części, gruntów  
i budowli wynajmowanych, wydzierŜawianych in-
nym podmiotom przez te jednostki na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

3) budynki i grunty będące w posiadaniu rencistów, 
emerytów na których ciąŜy obowiązek podatkowy w 
zakresie podatku od nieruchomości i których jedy-
nym źródłem utrzymania jest renta, emerytura wy-
nikająca z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, 

zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przede-
merytalne z powierzchni 50%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bierutów. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 
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4285 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 1 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/2005 Rady Miej skiej w Bierutowie 
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od  podatku od nieruchomo ści
                    na terenie miasta i gminy Bieru tów na rok 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W uchwale nr XLII/266/2005 Rady Miejskiej  
w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. skreśla się 
pkt 3 w § 1 ust. 1 w brzmieniu: „budynki  
i grunty będące w posiadaniu rencistów, emerytów na 
których ciąŜy obowiązek podatkowy w zakresie podat-
ku od nieruchomości i których jedynym źródłem 
utrzymania jest renta, emerytura wynikająca  
z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zasiłek 
przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne  
z powierzchni  50%. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bierutów. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI

 
 

4286 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatkowych 

 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 10, art. 14 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2006 r.(M.P. z 26 października 2005 r. Nr 62, poz. 859), obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 listopa-
da 2005 r. Nr 68, poz. 956): 

 
§ 1 

I. Stawki podatku od nieruchomości:  
1. od gruntów:  

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych − 3,61 zł od 1 ha powierzchni,  
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez or-

ganizacje poŜytku publicznego – 0,33 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 gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-

tych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,43 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej,  
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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 odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez or-
ganizacje 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 o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

§ 2 
II. Stawki podatku od środków transportowych:  

1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, w zaleŜności od do-
puszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równowaŜnego 
przez pojazd wynoszą:  

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka pojazdu w złotych 

Nie mniej niŜ  Mniej niŜ 
Pojazd bez katalizatora 

spalin lub urządzenia uzna-
nego za równowaŜne 

Pojazd z katalizatorem 
spalin lub urządzeniem 

uznanym za równowaŜne 
1 2 3 4 

3,5 4,5 435 392 
4,5 5,5 544 490 
5,5 7,5 654 587 
7,5 9,0 762 686 
9,0 10,5 870 784 

10,5 12,0 981 883 

2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą:  

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 13 870,- 957,- 
13 14 957,- 1.054,- 
14 15 1.054,- 1.159.- 
15   1.159- 1.325,- 

Trzy osie 
12 17 957,- 1.054,- 
17 19 1.054,- 1.159,- 
19 21 1.159,- 1.276,- 
21 23 1.276,- 1.403,- 
23 25 1.403,- 1.669,- 
25   1.545,- 1.698,- 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.276,- 1.403,- 
25 27 1.403,- 1.545,- 
27 29 1.545,- 1.751,- 
29 31 1.751,- 2.453- 
31   1.869,- 2.500- 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, w zaleŜności od dopuszczalnej masy cał-
kowitej zespołu pojazdów oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia równowaŜnego przez pojazd 
wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
(w tonach) 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Pojazd bez katalizatora spa-

lin lub urządzenia  
uznanego za równowaŜne 

Pojazd z katalizatorem 
spalin lub urządzeniem 

uznanym za równowaŜne 
3,5 9,0 870 784 
9,0 12,0 981 883 
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4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

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 18 848,- 932,- 
18 25 932,- 1.026- 
25 31 1.128,- 1.241,- 
31   1.495,- 1.935 

Trzy osie 
12 40 1.320,- 1.823 
40   1.823,- 2.500 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i 
poniŜej 12 ton, w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych 
Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

1 2 3 
7 9 327 
9 12 435 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyŜszą niŜ 12 ton, w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawiesze-
nia wynoszą: 

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 18 490,- 544,- 
18 25 544,- 599,- 
25   654,- 719,- 

Dwie osie 
12 28 599,- 659,- 
28 33 762,- 926,- 
33 38 926,- 1.367 
38   1.218,- 1.799,- 

Trzy osie 
12 38 817,- 998,- 
38   1.034,- 1.356,- 

7) od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia 
równowaŜnego przez pojazd wynoszą: 

Liczba miejsc do siedzenia  
łącznie z kierowcą 

Stawka podatku w złotych 
Pojazd bez katalizatora spalin lub 

urządzenia uznanego za równowaŜne 
Pojazd z katalizatorem spalin lub  

urządzeniem uznanym za równowaŜne 
Do 15 włącznie 544 490 
PowyŜej 15 do 29 włącznie 870 784 
Równa lub powyŜej 30 1420 1278 
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§ 3 
III. Ustala się wysokość podatku od kaŜdego posiadanego psa w kwocie 30 zł. 

1. Termin płatności podatku ustala się do 31.03.2006 roku z zastrzeŜeniem pkt 2.  
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fi-

zyczna weszła w posiadanie psa. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał po 31 marca, to termin płatności podatku 
ustala się w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.  

3. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego, stawka podatku ulega obniŜeniu proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.  

4. Podatek jest płatny do kasy Urzędu Miasta w Kłodzku w godz. od 8–14 lub na rachunek Urzędu Miasta Kłodzka: 
Bank PKO BP S.A. o/ Kłodzko: 33 10205112 0000 7202 0008 2206.  

§ 4 
Traci moc uchwała nr XXX/244/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek podat-
kowych. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 

------------------------- 
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 Polska 
członkostwa w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej − wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Średnią cenę skupu Ŝyta stanowiącą podstawę do nali-
czenia podatku rolnego na 2005 r. przyjmuje się na po-
ziomie kwoty ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 
r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz.867) która wynosi 
27,88 zł za 1 dt. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/246/2004 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie średniej 
ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 
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4288 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie średniej ceny sprzeda Ŝy drewna dla celów wymiaru  
podatku le śnego 

 Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę sprzedaŜy drewna stanowiącą podstawę do 
naliczenia podatku leśnego na 2006 r. przyjmuje się na 
poziomie kwoty ogłoszonej w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 
2005 r. (Monitor Polski z dnia 26 października 2005 r. Nr 
62, poz. 868), która wynosi 131,35 zł za 1 m3. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/247/2004 r. Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 roku  
w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna dla celów 
wymiaru podatku leśnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wysoko ści i poboru opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się następujące dzienne stawki opłaty targo-
wej od kaŜdego stanowiska handlowego dla osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej dokonujących 
sprzedaŜy na targowiskach połoŜonych na terenie 
miasta Kłodzka:  
1) przy sprzedaŜy z samochodów: 

− osobowych 8 zł, 
− cięŜarowych, dostawczych 10 zł  

2) przy sprzedaŜy ze straganu stałego 1 zł  
3) przy sprzedaŜy pojazdu silnikowego: 

− jednośladowego 5 zł 
− samochodu osobowego 8 zł 
− samochodu cięŜarowego, ciągnika 10 zł 

4) w pozostałych przypadkach 8 zł 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  
2. Do poboru opłaty targowej upowaŜnia się następują-

cych inkasentów:  
a. „Atrium” Obrót Nieruchomościami Giełda Samo-

chodowa Antoni Święcicki, siedziba ul. Floriana 
Szarego 2/3, 57-300 Kłodzko – na giełdach przy ul. 
Objazdowej,  

b. Mirosława i Henryk Jędruczyk − w pozostałych 
miejscach, w których jest prowadzony handel.  

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w formie prowi-
zyjnej w wysokości 25% pobranej opłaty.  

§ 3 Traci moc:  
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− uchwała nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z 
dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i pobo-
ru opłaty targowej,  

− uchwała nr XLII/350/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z 
dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały 
nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 
listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty 
targowej.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  
 
 
 

 
PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

JÓZEF MIGDAŁ

 
----------------- 
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-
ską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo ści  
obowi ązującego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko 

 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 (tekst jednolity 
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 lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z póź. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/249/2004 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązu-
jącego na terenie Miejskiej Gminy Kłodzko.  

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ

 
----------------- 
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-
ską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne.
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4291 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rol ny obowi ązującego na 
terenie Miejskiej Gminy Kłodzko 

 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/243/2004 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji na podatek rolny obowiązującego na 
terenie Miejskiej Gminy Kłodzko.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26088  – Poz. 4291 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26089  – Poz. 4291 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26090  – Poz. 4291 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26091  – Poz. 4292 

 

4292 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek le śny obowi ązującego na 
terenie Miejskiej Gminy Kłodzko 

 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 
późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXX/250/2004 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji na podatek leśny obowiązującego na 
terenie Miejskiej Gminy Kłodzko. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF MIGDAŁ
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4293 
UCHWAŁA RADY MIEJSIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 24 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, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 
z późn. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala: 

 
 
 

§ 1 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       630,00 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.050,00 zł 
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton       1.260,00 zł 
 

2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton wg poniŜszej tabeli:  
 
 

Masa całkowita Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 

Oś jezdna  z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne 

Inne  systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie  osie 
12 ton 13 ton 53,00 150,00 
13 ton 14 ton 150,00 413,00 
14 ton 15 ton 413,00 582,00 
15 ton -------- 582,00 1.315,00 

Trzy  osie 
12 ton 17 ton 150,00 260,00 
17 ton 19 ton 260,00 532,00 
19 ton 21 ton 532,00 692,00 
21 ton 23 tony 692,00 1.065,00 
23 tony 25 ton 1.065,00 1.656,00 
25 ton --------- 1.065,00 1.656,00 

Cztery osie i więcej 
12 ton 25 ton 692,00 701,00 
25 ton 27 ton 701,00 1.094,00 
27 ton 29 ton 1.094,00 1.737,00 
29 ton 31 ton 1.737,00 2.505,00 
31 ton -------- 1.737,00 2.505,00 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 tony         630,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton       1.050,00 zł 
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton        1.470,00 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 wg poniŜszej tabeli: 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 254 –  26095  – Poz. 4293 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik 
siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  

w tonach 
Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 ton 18 ton 53,00 53,00 
18 ton 25 ton 279,00 505,00 
25 ton 31 ton 589,00 966,00 
31 ton -------- 1.484,00 1.936,00 

Trzy osie i więcej 
12 ton 40 ton 1.309,00 1.809,00 
40 ton -------- 1.809,00 2.505,00 

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: 
− od 7 ton i poniŜej 12 ton        1.260,00 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 według poniŜszej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach 

Stawka podatku (w zł) 

Nie mniej niŜ Mniej niŜ 
Oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowaŜne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 ton 18 ton 53,00 53,00 
18 ton 25 ton 187,00 336,00 
25 ton -------- 336,00 590,00 

Dwie osie 
12 ton 28 ton 222,00 326,00 
28 ton 33 ton 645,00 893,00 
33 ton 38 ton 893,00 1.357,00 
38 ton -------- 1.208,00 1.785,00 

Trzy osie 
12 ton 38 ton 71100 990,00 
38 ton -------- 990,00 1.345,00 

7. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc                              525,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc        1.858,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe 
1. wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek i zakładów budŜetowych Gminy Sobótka, 
2. autobusy stanowiące własność klubów sportowych, wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności statuto-

wej. 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XII/107/2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i 
zwolnień w tym podatku. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

ANNA KWAŚNIEWSKA 
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4294 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia ceny skupu 1 q Ŝyta jako  podstaw ę obliczenia  
podatku rolnego na 2006 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) oraz Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. 
w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 
r. (Monitor Polski z 2005 r. Nr 62, poz. 867) Rada Miejska w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się cenę skupu 1 q Ŝyta jako podstawę obliczenia 
podatku rolnego na kwotę 27,88 zł (słownie: dwadzieścia 
siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy). 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podat-
ku rolnego w 2006 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 4 

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i 
gminy Szczytna. 

§ 5 

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

 
PRZEWODNICZACY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

WOJCIECH SZLOSBERGER 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia średniej ceny sprzeda Ŝy drewna przyjmowan ą jako 
podstawa obliczenia podatku le śnego na 2006 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5, art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zmianami), oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy 
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 
za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (Monitor Polski 
z 2005 r. Nr 62, poz. 868) Rada Miejska  w Szczytnej uchwala: 

§ 1 
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Ustala się średnią cenę sprzedaŜy drewna przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku leśnego na kwotę 
131,35 zł za 1 m3 (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 
35/100).  

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podat-
ku leśnego w 2006 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 4 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WOJCIECH 

SZLOSBERGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4296 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów  formularzy informacji o raz deklaracji dla ce-
lów podatku  rolnego, podatku le śnego i podatku od nieruchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity 
z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
(IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśne-
go (IL-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 3 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nierucho-
mości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 6 do 
uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 5 
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1. Traci moc:  
1) Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/ 

/179/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku  
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku 
od nieruchomości. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/ 
/181/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku  
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku 
rolnego. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXII/ 
/180/2004 z dnia 16 listopada 2004 roku  
w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku 
leśnego. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WOJCIECH SZLOSBERGER

 
 
 
------------------- 
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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4297 
UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 
4 i art. 5 ust. 1 pkt 1−3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. (niniejsza uchwała doko-
nuje 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 Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej − dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej − wydanie specjalne;) 
w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w 
sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki roczne podatku od środ-
ków transportowych: 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie − 656,38 zł 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie −  

1.093,96 zł 
c) powyŜej 9 ton do 12 ton włącznie − 1.312,75 zł 

2. Od samochodu cięŜarowego, o którym mowa  
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatku i opłatach lokalnych 
pobiera się podatek w wysokości określonej w załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały. 

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 −  
1.531,54 zł. 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym 
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych pobiera się podatek w wysokości określonej w 
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniŜej  12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 1.280,73 zł 

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pobiera się 
podatek w wysokości określonej w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc − 1.300,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc − 1.600,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXVII/143/2004 z dnia 
16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środ-
ków transportu na 2005 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN RUDNICKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 
2005 r. (poz. 4297) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE ŚLONYCH w § 1 ust. 2 UCHWAŁY 
 
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 13 800 850 
13 14 850 900 
14 15 900 1000 
15  900 1260 

Trzy osie 
12 17 950 1250 
17 19 1000 1300 
19 21 1100 1350 
21 23 1200 1400 
23 25 1300 1580 
25  1400 1580 

Cztery osie i więcej 
12 25 1500 1650 
25 27 1550 1800 
27 29 1600 1950 
29 31 1800 2505,15 
31  1800 2505,15 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 
2005 r. (poz. 4297) 
 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE ŚLONYCH w § 1 ust. 4 UCHWAŁY 

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

czepa, 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 18 850 1000 
18 25 1050 1300 
25 31 1250 1600 
31  1420 1936,29 

Trzy osie 
12 40 1420 1800 
40  1730 2505,15 

Cztery osie i więcej 
 40 1889,06 1889,06 

40  2505,15 2505,15 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 
2005 r. (poz. 4297) 

 
 
 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE ŚLONYCH w § 1 ust. 6 UCHWAŁY 
 
 

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 18 500 600 
18 25 550 650 
25  600 700 

Dwie osie 
12 28 650 750 
28 33 700 850 
33 38 850 1300 
38  1200 1936,29 

Trzy osie i więcej 
12 38 820 1000 
38  950 1300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4298 
UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVI/103/0 4 Rady Gminy Sta re 
Bogaczowice z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie z atwier dzenia 
                                        wzorów form ularzy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 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.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych* tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), 
art. 6a pkt 11 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z póź-
niejszymi zmianami), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 
późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
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W § 1 zmienia się wzory deklaracji, ustanawiając nastę-
pujące załączniki: 
1. „Deklaracja na podatek rolny” formularz DR-1, załącz-

nik nr 1 do uchwały. 
2. „Deklaracja na podatek leśny” formularz DL-1, załącz-

nik nr 2 do  uchwały. 
3. „Deklaracja na podatek od nieruchomości” formularz 

DN-1, załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2 

Traci moc zapis w § 1 pkt 1, 3, 5 uchwały Rady Gminy 
Stare Bogaczowice nr XVI/103/04  z dnia 25 listopada 
2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni, od daty opublikowania.  
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
PAWEŁ SKIBIŃSKI 
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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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