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Jerzmanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26248 
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4343  – Rady  Gminy  Męcinka  z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie  określenia  stawek 

podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w zakresie tego 
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* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały 
 

 

 

 

 
 

 

 

4299 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie miasta Lubina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 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 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 

Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 

poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 10 ust. 1 

i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. 

Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 

1953; Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884; Nr 96, poz. 

959; Nr 123, poz. 1291; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399; Nr 169, poz. 

1419; Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 

Samochody wyposażone 

w sprawny katalizator spalin 

lub gazową instalację 

zasilającą albo spełniające 

normy EURO I, II, III 

Wiek pojazdu do 

7 lat włącznie 

Wiek pojazdu powyżej 

7 lat 

Od 3,5 do 5,5 tony włącznie 

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie 

powyżej 9 do poniżej 12 ton 

  374,00 zł 

  641,00 zł 

1016,00 zł 

  620,00 zł 

1026,00 zł 

1218,00 zł 

  640,00 zł 

1067,00 zł 

1280,00 zł 
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2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

A. z dwoma osiami 

Od 12 i powyżej 12 ton 1 817,00 zł 2 444,00 zł 

B. z trzema osiami 

Od 12 i powyżej 12 ton 1 923,00 zł 2 444,00 zł 

C. z czterema osiami 

Od 12 i do poniżej 29 ton 2 137,00 zł 2 444,00 zł 

Od 29 i powyżej 29 ton 12 ton 2 156,00 zł 2 453,00 zł 

 

 

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

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

 

Dopuszczalna masa całkowita 

Samochody wyposażone 

w sprawny katalizator spalin lub 

gazową instalację zasilającą albo 

spełniające normy EURO I, II, III 

Wiek pojazdu 

do 7 lat włącznie 

Wiek pojazdu powyżej 

7 lat 

Od 3,5 do poniżej 12 ton 1 176,00 zł 1 443,00 zł 1 494,00 zł 

 

 

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

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

A. z dwoma osiami 

od 12 do poniżej 31 ton 

od 31 ton do 36 ton włącznie  

powyżej 36 ton 

1710 ,00 zł 

1800,00 zł 

1923,00 zł 

1889,00 zł 

1936,00 zł 

2444,00 zł 

B. z trzema osiami 

od 12 do 36 ton włącznie 

od powyżej 36 ton do poniżej 40 ton 

od 40 ton i powyżej 40 ton 

1889,00 zł 

2137,00 zł 

2200,00 zł 

1889,00 zł 

2444,00 zł 

2505,00 zł 

 

 

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

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

datku rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita stawka 

Od 7 do poniżej12 ton 641,00 zł 

 

 

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

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

podatku rolnego: 

 

Dopuszczalna masa całkowita 
Z zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

A. z jedną osią 

od 12 do 36 ton włącznie 

powyżej 36 ton 

  587,00 zł 

  610,00 zł 

  854,00 zł 

  888,00 zł 

B. z dwoma osiami 

od 12 do 36 ton włącznie 

powyżej 36 ton 

  884,00 zł 

1194,00 zł 

1342,00 zł 

1767,00 zł 

C. z trzema osiami 

od 12 do 36 ton włącznie 

powyżej 36 ton 

  872,00 zł 

  980,00 zł 

1185,00 zł 

1331,00 zł 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26131  – Poz. 4299 i 4300 

7) Autobusy 

 

Liczba miejsc do siedzenia 

Samochody wyposażone 

w sprawny katalizator spalin 

lub gazową instalację zasilającą 

albo spełniające normy 

EURO I, II, III 

Wiek pojazdu do  

7 lat włącznie 

Wiek pojazdu powyżej 

7 lat 

do 15 miejsc 

powyżej 15 miejsc do poniżej 30 miejsc 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

  320,00 zł 

  534,00 zł 

1068,00 zł 

  534,00 zł 

  962,00 zł 

1710,00 zł 

  641,00 zł 

1069,00 zł 

1889,00 zł 

 

§ 2 

Stawki podane w § 1 ust. 1, 3, 7 kolumnie 2 zastosowane będą przez organ właściwy do poboru podatku od 

środków transportowych, po okazaniu dowodu rejestracyjnego z potwierdzeniem wyposażenia pojazdu 

w sprawny katalizator spalin lub w sprawną oraz zalegalizowaną gazową instalację zasilającą. 

Dla pojazdów tzw. „ekologicznych”  niezbędny jest dokument potwierdzający spełnienie norm Euro I, II, III. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4 

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

skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 

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

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

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

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

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

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

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

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania 

podatku rolnego na obszarze miasta Lubina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Nr 94, 

poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. 

Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. 

Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, 

poz. 1039,  Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 

poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 17 październi-

ka 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2005 r. stanowiącą podstawę obliczania 

podatku rolnego dla gospodarstw znajdujących się na 

terenie miasta Lubina, obniża się z kwoty 27,88 zł do 

kwoty 26,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 

Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez 

podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z  2001 r. 

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 

poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 

poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 

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

(tekst jednolity z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. 

Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, 

poz. 1953; Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884; Nr 96, 

poz. 959; Nr 123, poz. 1291; Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 

1087; Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1365; Nr 167, poz. 1399; Nr 169, 

poz. 1419; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1484), 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 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, 

poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272; Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, 

poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680;  

z 2003 r. Nr 110, poz. 1039; Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143,  

poz. 1199; Nr 164, poz. 1365; Nr 169, poz. 1419; Nr 175, poz. 1462; 

Nr 179, poz. 1484) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1365; Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się wzory stosowanych dokumentów, zgodnie 

z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 do niniejszej uchwały, na których podatnicy podat-

ków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego będą składali oświadczenia, 

dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania. 

§ 2 

Wzory formularzy, do składania których zobowiązane 

są osoby fizyczne i osoby prawne tj.: 

– deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1 

składana przez osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne oraz spółki nieposiadające osobowości praw-

nej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rol-

nej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-

stwowe – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;  

– informacja  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości 

IN – 1 składana przez osoby fizyczne – zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały; 

– załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieru-

chomościach (ZN-1/A) – zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do uchwały; 

– załącznik do deklaracji i informacji; dane o zwolnie-

niach podatkowych w podatku od nieruchomości 

(ZN-1/B) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały; 

– deklaracja na podatek rolny DR – 1 – składana 

przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych – zgodnie z załącznikiem nr 5 

do uchwały; 

– informacja w sprawie podatku rolnego IR – 1 – 

składana przez osoby fizyczne – zgodnie z załączni-

kiem nr 6 do uchwały;   
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– załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieru-

chomościach rolnych (ZR-1/A) – zgodnie z załączni-

kiem nr 7 do uchwały; 

– załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnie-

niach  i ulgach  podatkowych  w podatku  rolnym 

(ZR-1/B) – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały; 

– deklaracja na podatek leśny DL – 1  składana przez 

osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki orga-

nizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki 

organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-

stwa – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 

– informacja w sprawie podatku leśnego IL – 1 skła-

dana przez osoby fizyczne – zgodnie z załącznikiem 

nr 10 do uchwały;   

– załącznik do deklaracji i informacji: dane o nieru-

chomościach leśnych (ZL-1/A) – zgodnie z załączni-

kiem nr 11 do uchwały; 

– załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnie-

niach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) – 

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 

– oświadczenie w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 13 do 

uchwały. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XLVIII/237/04 Rady Miejskiej 

w Lubinie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie usta-

lenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez 

podatników podatków od nieruchomości, rolnego 

i leśnego. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi 

Miasta. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 
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4302 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis 

 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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1 i 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz. U. Nr 96, 

poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, 

Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, 

Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, 

poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, 

Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska 

w Ścinawie uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których 

mowa w uchwale, stanowią pomoc de minimis, 

której udzielanie następuje 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 odniesie-

niu do pomocy w ramach zasady de minimis 

(Dz. Urz. WE L 10, 13.01.2001 r.). 

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy 

na podstawie niniejszej uchwały wraz z inną pomo-

cą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w okresie 

3 kolejnych lat poprzedzających wystąpienie 

z wnioskiem, nie może przekroczyć 100 tys. euro 

brutto. 

3. Wartości udzielonej pomocy de minimis podlegają 

sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomo-

cy udzieli, bez względu na formę pomocy i jej cel. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku z nieruchomości grunty, 

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez nowo po-

wstałe podmioty gospodarcze, które zrealizują na 

terenie gminy Ścinawa nowe inwestycje polegające 

na uruchomieniu działalności produkcyjnej, usługo-

wej lub handlowej, pod warunkiem utworzenia no-

wych stałych miejsc pracy, w następującej wyso-

kości: 

a) w I roku – 100% wymiaru podatku, II roku – 

100%, III roku – 75% i IV roku – 50% w przy-

padku utworzenia powyżej 20 nowych, stałych 

miejsc pracy, 

b) w I roku – 100% wymiaru podatku, II roku – 

50%, III roku – 50%, IV roku – 20% w przy-

padku utworzenia od 16 do 20 nowych, stałych 

miejsc pracy, 

c) w I roku – 50% wymiaru podatku, II roku – 

50%, III roku – 30%, IV roku – 10% w przy-

padku utworzenia od 11 do 15 nowych, stałych 

miejsc pracy, 

d) w I roku – 30% wymiaru podatku, II roku – 

20%, III roku – 10% w przypadku utworzenia 

od 6 do 10 nowych, stałych miejsc pracy, 

e) w I roku – 20% wymiaru podatku, II roku – 

10% w przypadku utworzenia od 3 do 5 no-

wych, stałych miejsc pracy. 

§ 3 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez osoby, po-

siadające status osoby bezrobotnej, które rozpoczę-

ły działalność gospodarczą na własny rachunek, pod 

warunkiem, że osoby te posiadają zameldowanie na 

pobyt stały na terenie gminy Ścinawa. 

2. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest prowadzenie 

działalności gospodarczej przed ubieganiem się 

o udzielenie pomocy i utworzenie co najmniej 

1 miejsca pracy. 

3. Zwolnienie to wynosi 50% wymiaru podatku od 

nieruchomości związanej z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej przez okres 12 miesięcy. 

§ 4 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez podmioty go-

spodarcze, prowadzące działalność produkcyjną, 

usługową lub handlową na terenie gminy Ścinawa, 

które utworzą nowe, stałe miejsca, w następującej 

wysokości:  

a) w I roku – 100% wymiaru podatku, II roku – 

50%, III roku – 25%, w przypadku utworzenia  

powyżej 10 nowych, stałych miejsc pracy, 

b) w I roku – 75% wymiaru podatku, II roku – 

50%, III roku – 20%, w przypadku utworzenia 

od 6 do 10 nowych, stałych miejsc pracy, 
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c) w I roku – 50% wymiaru podatku, II roku – 

30%, III roku – 20%, w przypadku utworzenia 

od 3 do 5 nowych, stałych miejsc pracy. 

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w § 3, mogą sko-

rzystać przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe, stałe 

miejsca pracy bez realizacji inwestycji. Warunek 

utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za speł-

niony, jeżeli nastąpił wzrost liczby zatrudnionych 

w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia 

z okresu 12 miesięcy poprzedzających fakt nabycia 

uprawnień do zwolnienia z podatku. 

§ 5 

1. Za nowo powstałe podmioty gospodarcze uważa się 

podmioty, które rozpoczęły swoją działalność nie 

później niż z dniem wejścia w życie uchwały, a nie 

powstały poprzez przekształcenie bądź połączenie 

innych podmiotów gospodarczych działających na 

terenie gminy Ścinawa. 

2. Za utworzenie nowych, stałych miejsc pracy uważa 

się zatrudnienie pracowników zamieszkałych na te-

renie gminy Ścinawa, na czas nieokreślony, w for-

mie umowy o pracę lub na czas określony nie krót-

szy niż 6 miesięcy, przy czym uwzględnia się pra-

cowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

3. Zwolnienie przysługuje, jeżeli zwiększony poziom 

zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres 

zwolnienia. 

4. Przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie od podatku 

od nieruchomości w przypadku, gdy nie zalega 

z zobowiązaniami w stosunku do budżetu gminy 

Ścinawa na czas złożenia wniosku o udzielenie 

zwolnienia oraz przez cały okres obowiązywania 

zwolnienia. 

5. Zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęte 

są te nieruchomości, które są własnością przedsię-

biorcy. Nie dotyczy to nieruchomości wynajętych 

lub dzierżawionych przez przedsiębiorcę.  

§ 6 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 przy-

znaje się na udokumentowany wniosek podatnika 

i stosuje się je od następnego miesiąca, po miesią-

cu, w którym został złożony stosowny wniosek 

uprawniający do zwolnienia. 

2. Przedsiębiorcy, który mógł skorzystać ze zwolnie-

nia, po wejściu w życie niniejszej uchwały, a nie 

złożył stosownego wniosku bezpośrednio po wy-

stąpieniu okoliczności  uzasadniających nabycie 

prawa do zwolnienia, przysługuje zwolnienie za 

okres pozostały do wykorzystania, przy czym po-

czątek terminów, o których mowa w § 2, § 3 i § 4 

liczy się poczynając od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasad-

niające nabycie prawa do zwolnienia. 

3. Wniosek przedsiębiorcy, który został złożony po 

okresie za jaki ulga mogła zostać przyznana, nie 

podlega rozpatrzeniu. 

4. Jeżeli w czasie trwania zwolnienia podatnik spełnił 

warunki do udzielenia mu nowego zwolnienia okre-

ślonego w § 2, § 3 lub § 4 może wystąpić on 

o zmianę dotychczasowego zwolnienia na nowo 

nabyte w zakresie wysokości i okresu trwania 

zwolnienia, przy czym łączny okres zwolnienia nie 

może przekroczyć 5 lat.  

5. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od po-

datku od nieruchomości winien dołączyć następują-

ce dokumenty: 

– wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub 

wypis z krajowego rejestru spółek, 

– pozwolenie na użytkowanie w przypadku nowej 

inwestycji, 

– akt notarialny w przypadku nabycia nieruchomo-

ści, 

– kserokopie umów dotyczących nowozatrudnio-

nych pracowników oraz deklaracje rozliczeniowe 

składane do ZUS-u, 

– zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należno-

ści podatkowych i składek (US, ZUS), 

– oświadczenie o wartości pomocy indywidualnej 

udzielonej przedsiębiorcy w okresie 3 lat przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwiet-

nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach doty-

czących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, 

poz. 1291), zawierające w szczególności dane: 

organ udzielający pomocy, podstawa prawna, 

dzień udzielenia pomocy, wartość pomocy, 

nr programu pomocowego, decyzji lub umowy, 

– zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, 

– inne dokumenty na żądanie organu podatkowego 

umożliwiające zweryfikowanie spełnienia warun-

ków udzielenia pomocy. 

§ 7 

1. Organ udzielający pomocy de minimis uprawniony 

jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę wa-

runków do korzystania ze zwolnienia od podatku od 

nieruchomości na zasadach określonych w ustawie 

– Ordynacja podatkowa. 

2. Podatnik zobowiązany jest zawiadomić pisemnie 

organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia 

w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności 

powodujących utratę prawa do zwolnienia. 

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do 

zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 

prawa.  

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatko-

wy co do spełnienia warunków uprawniających do 

uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia od 

podatku od nieruchomości za cały okres przez jaki 

korzystał ze zwolnienia. 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 4, są zobo-

wiązani do zwrotu całej kwoty podatku objętego 

zwolnieniem wraz z odsetkami od zaległości podat-

kowych. 

§ 8 

1. Organ podatkowy może stwierdzić wygaśnięcie 

praw do korzystania ze zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w następujących przypadkach: 

– naruszenia przez podatnika warunków do udzie-

lenia zwolnienia określonych w niniejszej uchwa-

le,  

– podania nieprawdziwych danych, 

– zbycia nieruchomości objętej zwolnieniem przed 

upływem okresu objętego zwolnieniem, 
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– uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez 

upoważnionych pracowników Urzędu w przy-

padku sprawdzenia przesłanek uzasadniających 

udzielenie zwolnienia, 

– postawienie podatnika w stan likwidacji lub 

ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. 

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 od na-

stępnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła 

jedna z tych przesłanek. Utrata tego uprawnienia 

nastąpi niezależnie od czasu ujawnienia wymienio-

nych przesłanek. 

3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, po upły-

wie każdego kwartału tj. do 10 dnia następującego 

po ukończeniu kwartału zobowiązany jest do przed-

kładania organowi podatkowemu zaświadczeń 

o pomocy de minimis udzielanej przez inne organy. 

4. Przedsiębiorca korzystający z ulgi, po zakończeniu 

roku kalendarzowego zobowiązany jest do przed-

kładania organowi podatkowemu w terminie do 

31 stycznia zaświadczeń według stanu na 31 grud-

nia minionego roku o niezaleganiu z zapłatą podatku 

wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz o nie-

zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie spo-

łeczne za zatrudnionych pracowników wobec od-

działu ZUS. 

§ 9 

1. Zwolnienia udzielone na mocy uchwały 

nr XV/102/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 

1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie 

gminy Ścinawa, obowiązują do czasu upływu okre-

su objętego zwolnieniem. 

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podat-

ku od nieruchomości udzielonej na mocy uchwały 

wymienionej w ust. 1 jest zobowiązany do składa-

nia oświadczeń, zaświadczeń i informacji według 

nowych zasad określonych niniejszą uchwałą. 

3. Wnioski złożone, a nierozpatrzone w trybie uchwały 

określonej w ust. 1 będą rozpatrywane według no-

wych zasad określonych niniejszą uchwałą. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XV/102/2003 Rady Miejskiej 

w Ścinawie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwol-

nień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

na terenie Gminy Ścinawa. 

§ 11 

Wykowanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Ścinawa. 

§ 12 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

2. Niniejsza uchwała pozostaje w mocy do dnia 

31 grudnia 2006 r. i jest tożsama z okresem, przez 

jaki pozostaje w mocy rozporządzenie wymienione 

w § 1 ust. 1 uchwały. Po upływie okresu obowią-

zywania odnośnego rozporządzenia, programy po-

mocy de minimis wchodzące w zakres niniejszego 

rozporządzenia będą nadal z niego korzystać w cią-

gu sześciomiesięcznego okresu dostosowawczego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 ANDRZEJ SITARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na obszarze 

Gminy i Miasta Węgliniec 

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

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

art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od posiadania środków transportowych w kwotach: 

 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  

a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                        610,- 

b. od 5,5 tony do 9 ton włącznie                                            750,- 

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                            850,- 
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2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

w (tonach) 
Stawka podatku  (w złotych) 

Nie mnie niż Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym 

za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

a) 12 13    860,-    960,- 

b) 13 14    920,- 1.010,- 

c) 14 15    970,- 1.110,- 

d) 15  1.020,- 1.260,- 

TRZY OSIE 

e) 12 17    970, - 1.070,- 

f) 17 19 1.070,- 1.170,- 

g) 19 21 1.160,- 1.280,- 

h) 21 23 1.260,- 1.390,- 

i) 23 25 1.350,- 1.600,- 

j) 25  1.450,- 1.600,- 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

k) 12 25 1.450,- 1.970,- 

l) 25 27 1.550,- 2.080,- 

Ł) 27 29 1.710,- 2.190,- 

m) 29 31 1.870,- 2.450,- 

n) 31  2.000,- 2.450,- 

 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton   – 1.390,- zł 

 

 

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

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

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

a) 12 18 1.180,- 1.490,- 

b) 18 25 1.290,- 1.600,- 

c) 25 31 1.400,- 1.700,- 

d) 31  1.510,- 1.936,- 

TRZY OSIE 

e) 12 40 1.710,- 1.800,- 

f) 40  1.900,- 2.505,- 

 

 

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

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

datku rolnego 430,- zł 

 

 

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

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

podatku rolnego  
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Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów ciągnik siodłowy+ naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach) 

Stawka podatku  (w złotych) 

 Nie mniej niż Mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

JEDNA OŚ 

a) 12 18    430,-    610,- 

b) 18 25    480,-    670,- 

c) 25     530,-    720,- 

DWIE OSIE 

d) 12 28    580,-    750,- 

e) 28 33    640,-    850,- 

f) 33 38    850,- 1.292,- 

g) 38  1.150,- 1.700,- 

TRZY OSIE 

h) 12 38    900,- 1.230,- 

i) 38  1.010,- 1.330,- 

 

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

a. do 15 miejsc włącznie                                                370,- 

b. powyżej 15 miejsc do 30 włącznie                               750,- 

c. powyżej 30 miejsc                                                  1.500,- 

§ 2 

1. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7 uchwały obniża się o 10% w przypadku posiadania przez 

środek transportowy katalizatora. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie aktualnego zaświadczenia upoważnionej stacji 

technicznej potwierdzającego posiadanie sprawnego katalizatora. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego i ma zastosowanie do stawek podatku od środków transportowych od roku podatkowego 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 MIROSAW SOCHOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłat targowych 

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

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

oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

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

uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycz-

nych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej dokonujących sprze-

daży: 

1. w miejscowościach z wyznaczonymi miejscami do 

handlu w: 

a) miejscach wyznaczonych, 

b) pozostałych miejscach sprzedaży, 

2. w pozostałych miejscowościach w których nie ma 

wyznaczonych miejsc do handlu.  

§ 2 

1. W miejscowościach, o których mowa w § 1 pkt 1) 

lit. a) ustala się opłaty targowe za każdy dzień tar-

gowy: 

a) 9.00 zł – od osób prowadzących sprzedaż z jed-

nego wydzielonego stanowiska handlowego, 

i każdą jej krotność za zajęcie każdego kolejnego 

stanowiska, 

b) 15.00 zł – od osób prowadzących sprzedaż 

z jednego wydzielonego stanowiska handlowego 

przeznaczonych do handlu z pojazdów samocho-

dowych bez względu na to, czy pojazd znajduje 

się na stanowisku, 

c) 2.00 zł – od rolników prowadzących sprzedaż 

towarów (warzywa, owoce, nabiał) własnej pro-

dukcji oraz od osób prowadzących sprzedaż 

miodu pochodzącego z własnej pasieki. W przy-

padku prowadzenia sprzedaży produktów z wła-

snej produkcji oraz produktów obcego pocho-

dzenia pobierana będzie opłata w wysokości 

wymienionej w § 2 pkt 1 lit. a) lub b). 

2. W miejscowościach, o których mowa w § 1 pkt 1 

lit. b) pobiera się opłatę targową za każdy dzień 

handlu w wysokości 30.00 zł z wyłączeniem rolni-

ków prowadzących sprzedaż towarów (warzywa, 

owoce, nabiał) własnej produkcji i od osób prowa-

dzących sprzedaż miodu pochodzącego z własnej 

pasieki, dla których ustala się stawkę w wysokości 

2.00 zł. 

3. W miejscowościach, o których mowa w § 1 pkt 2) 

pobiera się opłatę targową za każdy dzień handlu 

w wysokości 9.00 zł z wyłączeniem rolników pro-

wadzących sprzedaż towarów (warzywa, owoce, 

nabiał) własnej produkcji i od osób prowadzących 

sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki, dla 

których ustala się stawkę w wysokości 2.00 zł. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 158/XXVII/04 z dnia 24 listopa-

da 2004 r. w sprawie opłat targowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Węgliniec. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podat-

kowego 2006. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 MIROSŁAW SOCHOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) i art. 40 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. 30 ust. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 12 stycznia 

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

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

 

 

§ 1 

Ustala się opłatę administracyjną od czynności urzę-

dowych związanych z wydawaniem wypisów lub wy-

rysów z miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy i miasta Węgliniec oraz od wypisów 

lub wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy – od każdej rozpoczętej stro-

ny formatu A-4 – 30 zł, nie więcej jednak niż 

204,49 zł.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Węgliniec. 
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§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu 

nr 159/XXVII/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w spra-

wie ustalenia opłaty administracyjnej. 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podat-

kowego 2006.  

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 MIROSŁAW SOCHOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta 

Boguszowa-Gorc na rok 2006 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 litera 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.), 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 

Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się prowadzenie handlu na terenie miasta Bogu-

szowa-Gorc w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 2 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-

cyjnych niemających osobowości prawnej, dokonują-

cych wszelkiej sprzedaży – w sposób następujący: 

1. z samochodu osobowego, straganu, stołu 10,90 zł, 

2. innych samochodów, przyczep, naczep     21,80 zł, 

3) z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, 

 wiadra                 4,60 zł. 

§ 3 

1. Ustala się tryb ściągania opłaty targowej w formie 

inkasa. 

2. Pobór opłaty powierza się Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej   Spółce   z   o.o.   w   Boguszowie-

-Gorcach ustalając z tego tytułu prowizję w wyso-

kości 80% od pobranych kwot, uwzględniając przy 

tym sprzątanie placów i miejsc targowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Boguszowa-Gorc. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 JÓZEF B. WALISZEWSKI 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26168  – Poz. 4307 

4307 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

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

terminów płatności oraz poboru i zwolnienia z tego podatku 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 14 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.), 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 Miejska w Boguszowie-

-Gorcach uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się roczną stawkę podatku od posiadania 

psów od każdego psa – 31,00 zł. 

§ 2 

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba 

weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku 

podatkowego. 

§ 3 

Podatek jest płatny jednorazowo bez wezwania w ter-

minie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu 

miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 4 

Pobór podatku powierza się Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółce z o.o. w Boguszowie-Gorcach 

ustalając z tego tytułu prowizję w wysokości 12,5% 

od zainkasowanych należności. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Boguszowa-Gorc. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 JÓZEF B. WALISZEWSKI 

 

 

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

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

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

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

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

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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4308 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 

poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, 

Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 

92, poz 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959,  Nr 123, poz. 1291, Nr 281,  

poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 

poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 

Nr 179, poz. 1484) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 

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

towych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 859) Rada 

Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków trans-

portowych, od jednego środka transportowego przy 

uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, do-

puszczalnej masy całkowitej poniżej 12 ton oraz liczby 

miejsc do siedzenia: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej  od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       656,38 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 093,96 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1 312,75 zł 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych  przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1 531,54 zł 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego      1.233,60 zł 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) od 10 do 15 miejsc                          800,00 zł 

b) od 16 do 29 miejsc       1 050,00 zł 

c) 30 miejsc i więcej                     1 936,29 zł 

§ 2 

Określa się roczne stawki podatku od środków trans-

portowych, od jednego środka transportowego o do-

puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton: 

1. Od samochodów ciężarowych w wysokości okre-

ślonej w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów w wysokości określonej w załączniku nr  2 

do uchwały. 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego w wysokości określonej w załącz-

niku nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Określa się roczne stawki podatku od środków trans-

portowych od jednego środka transportowego przy 

uwzględnieniu rodzaju środka transportowego, dopusz-

czalnej masie całkowitej, wpływu na środowisko natu-

ralne, roku produkcji pojazdu. 

Wysokość stawek określa załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Przemków.  

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXV/141/04 Rady Miejskiej 

w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych 

na 2005 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ANIELA KLITA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Miejskiej w Przemkowie z dnia 

25 listopada 2005 r. (poz. 4308) 

 

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13  1 260,00 

13 14 1 260,00 1 365,00 

14 15 1 365,00 1 470,00 

15  1 680,00 1 785,00 

Trzy osie 

12 17 1 365,00 1 365,00 

17 19 1 470,00 1 575,00 

19 21 1 785,00 1 890,00 

21 23 2 505,15 2 505,15 

22 25 1 365,00 1 655,10 

25  1 418,00 1 655,10 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 365,00    840,00 

25 27 1 785,00 1 093,70 

27 29 1 575,00 1 736,40 

29 31 1 736,40 2 505,15 

31  1 736,40 2 505,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Miejskiej w Przemkowie z dnia 

25 listopada 2005 r. (poz. 4308) 

 

Stawki podatku od ciągników siodłowych i ciągników balastowych przystosowanych 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy lub balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18  1 470,00 

18 25 1 470,00 1 764,00 

25 31 1 936,29 1 936,29 

31  1 483,00 1 936,29 

Trzy osie 

12 40 1 785,00 1 809,10 

40  1 809,10 2 505,15 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26171  – Poz. 4308 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Miejskiej w Przemkowie z dnia 

25 listopada 2005 r. (poz. 4308) 

 

 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś               12 

18  1 050,00  

18 25 1 050,00 1 155,00 

25  1 075,00 1 180,00 

Dwie osie 

12 28 1 050,00 1 260,00 

28 33 1 155,00 1 680,00 

33 38 1 511,20 1 511,20 

38  1 206,00 1 785,00 

Trzy osie 

12 38 1 511,20 1 511,20 

38  1 785,00 1 344,70 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 

Miejskiej w Przemkowie z dnia 

25 listopada 2005 r. (poz. 4308) 

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego przy uwzględnieniu: 

rodzaju środka transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne, 

roku produkcji środka transportowego (w zł) 

 

Lp. 
Rodzaj środka 

transportowego 

Dopuszczalna masa 

całkowita środka 

transportowego lub 

miejsc do siedzenia 

Wyposażony w silnik 

spełniający wymogi 

norm ekologicznych 

Euro 1, 2, 3 

Wyprodukowany 

po 1995 r. 

Wyposażony w silnik 

spełniający wymogi 

norm ekologicznych 

Euro 1, 2, 3 oraz 

wyprodukowany 

po 1995 r. 

 1. Samochody ciężarowe od 3,5 do 5,5 t wł.    525,00    525,00    420,00 

 2. Samochody ciężarowe pow. 5,5 do 9 t wł.    735,00    735,00    630,00 

 3. Samochody ciężarowe pow. 9 t i pon. 12 t    945,00    945,00    840,00 

 4. Ciągniki siodłowe od 3,5 t i pon. 12 t 1 155,00 1 155,00 1 050,00 

 5. Ciągniki balastowe od 3,5 t i pon. 12 t 1 365,00 1 365,00 1 260,00 

 6. Przyczepy i naczepy od 7,7 t i pon. 12 t    945,00    945,00    945,00 

 7. Autobusy od 10 do 15 miejsc 1 050,00 1 050,00    945,00 

 8. Autobusy od 16 do 29 miejsc 1 260,00 1 260,00 1 155,00 

 9. Autobusy 30 miejsc i więcej 1 470,00 1 470,00 1 365,00 
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4309 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz 

określenia zasad ustalania i poboru,  terminów  płatności oraz 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 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 

poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 

poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 

poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, 

Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) w związku z Obwieszczeniem Mini-

stra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych 

granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski 

z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co nastę-

puje: 

 

 

§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na te-

renie Miasta i Gminy Przemków w wysokości 27,00 zł 

rocznie za każdego psa. 

§ 2 

W przypadku wejścia w posiadanie psa w II półroczu 

obowiązuje stawka w wysokości 50% kwoty określo-

nej w § 1. 

§ 3 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania w kasie 

Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie do dnia 31 mar-

ca za dany rok podatkowy lub w ciągu 14 dni od dnia 

wejścia w posiadanie psa.  

§ 4 

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów 

w drodze inkasa. 

§ 5 

Inkasentem podatku od posiadania psów jest Spół-

dzielnia Mieszkaniowa „PRZEMKO” w Przemkowie. 

Ustala się wynagrodzenie inkasenta podatku od posia-

dania psów w wysokości 15% kwoty zebranej. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy  

i Miasta Przemków. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Miejskiej 

w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od posiadania psów oraz 

określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności 

oraz wynagrodzenia za inkaso. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ANIELA KLITA 
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4310 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 

od tego podatku 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2, 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, 

poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, 

Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, 

Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, 

poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) w związku z Obwiesz-

czeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyso-

kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Przemkowie 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomo-

ści:  

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2) od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

lub leśna, w tym także części budynków mieszkal-

nych zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej – 14,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej,  

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego – 3,16 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  

6) od budowli – 2% ich wartości, 

7) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą 

inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych 

z budynkami mieszkalnymi – 0,62 zł od 1 m2 po-

wierzchni, 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł 

od 1 ha powierzchni, 

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,19 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się z opłaty podatku od nieruchomości: 

1) budynki, budowle i grunty użytkowane na cele kul-

tury, ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej 

i sportu z wyjątkiem lokali zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

2) grunty, które wchodziły w skład gospodarstwa rol-

nego przekazanego w zamian za emeryturę lub ren-

tę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Przemków. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/142/04 Rady Miejskiej 

w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości i zwol-

nień od tego podatku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA 

 RADY MIEJSKIEJ 

 ANIELA KLITA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów 

 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 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 14 pkt 1 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, Nr 188, 

poz. 1840 i z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, 

Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, 

poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 

27 października 2005 r.(M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) uchwala się, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 

w wysokości 40 zł od każdego psa. 

§ 2 

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 31 marca 

lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa. 

§ 3 

W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, podatek od 

posiadania psów jest płatny w połowie jego wysoko-

ści. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Legnicy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustale-

nia stawki podatku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. 

Doln. Nr 239, poz. 3734). 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), 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, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, 

poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 

poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 

poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, 

Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXVII/285/04 Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z po-

datku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. 

Nr 239, poz. 3735) w § 1 ust. 1 w pkt 1 po lit. c do-

daje się lit. d w brzmieniu: 

„d) na potrzeby służb więziennych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Legnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości 

 Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. 

Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 

108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680,  z 

2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 

1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419 i Nr 175, poz. 1462) i art. 6 

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

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 

874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 

poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 

poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 

poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 

179, poz. 1484) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Zarządza się na terenie miasta Legnicy pobór podatku 

rolnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycz-

nych w drodze inkasa. 

§ 2 

Inkasentami są: Barbara Armata, Bronisław Kwiatkow-

ski i Eugeniusz Szarko. 

§ 3 

Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 5% 

od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Legnicy. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XII/97/03 Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie inkasa podatków 

rolnego i od nieruchomości. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości  

oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ), art. 5 ust. 1 i art. 6 

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

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, 

poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, 

Nr 188, poz. 1840, i z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, 

Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 

1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 

października 2005 r. (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz. 956) uchwala się, co na-

stępuje: 

 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-

mości: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  - 0,52 zł 

od 1 m2  powierzchni użytkowej, 

2) od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

5) od budynków pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

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

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7, 

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł 

od 1 ha powierzchni, 

 

9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Określa się wzory formularzy: 

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowla-

nych – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

2) deklaracji na podatek od nieruchomości – stanowią-

cy załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Legnicy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVII/289/04 Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wyso-

kości stawek podatku od nieruchomości oraz określe-

nia formularzy na podatek od nieruchomości. (Dz. Urz. 

Woj. Doln. Nr 239, poz. 3739). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości 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 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, Nr 188, 

poz. 1840, i z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, 

poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, 

poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 

179, poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 październi-

ka 2005 r.(M. P z 2005 r. Nr 68, poz. 956) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: 

 

 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu 

i wpływu na środowisko: 

 

Dopuszczalna 

masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 

nie przekracza 5 lat 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

lub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 lub EURO 3 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

lub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 lub EURO 3 

Od 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie 
   565    595 515 545 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie 
   720    770 615 665 

Powyżej 9 ton i poniżej 

12 ton 
1.025 1.130 820 925 

 

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

DWIE OSIE 

12 13 0 1.285 

13 14 1.285 1.335 

14 15 1.335 1.440 

15  1.440 1.490 
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cd. tabeli 

1 2 3 4 

TRZY OSIE 

12 17 1.520 1.540 

17 19 1.540 1.850 

19 21 1.850 1.900 

21 23 1.900 1.950 

23 25 1.950 2.100 

25  1.950 2.100 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 

12 25 1.900 1.900 

25 27 1.900 2.100 

27 29 2.150 2.150 

29 31 2.210 2.500 

31  2.210 2.500 

 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na 

środowisko: 

 

Dopuszczalna 

masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 

nie przekracza 5 lat 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

ub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 lub EURO 3 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

lub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 Lub EURO 3 

Od 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie 
   565    595 515 545 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie 
   720    770 615 665 

Powyżej 9 ton i poniżej 

12 ton 
1.025 1.130 820 925 

 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, od liczby osi i rodzaju za-

wieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

12 18 0 1.490 

18 25 1.540 1.590 

25 31 1.640 1.690 

31  1.740 1.936 

TRZY OSIE 

12 40 1.740 1.810 

40  2.260 2.500 

 

 

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

i poniżej 12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 
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Dopuszczalna masa całkowita 

łącznie z pojazdem silnikowym 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu 

Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 

nie przekracza 5 lat 

Od 7 ton do 9 ton włącznie    595    545 

Powyżej 9 ton do 11 ton włącznie    770    670 

Powyżej 11 ton i poniżej 12 ton 1.230 1.030 

 

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

wyższą niż 12 ton oraz w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

JEDNA OŚ 

12 18 0    260 

18 25    290    330 

25     330    565 

DWIE OSIE 

12 28    310    390 

28 33    615    850 

33 38    850 1.295 

38  1.150 1.700 

TRZY OSIE 

12 38    680    945 

38     945 1.285 

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, wieku pojazdu i wpływu na środowisko: 

Liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 

nie przekracza 5 lat 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

lub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 lub EURO 3 

Pojazdy spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO 1, EURO 2 

lub EURO 3 

Pojazdy niespełniające 

wymogów normy 

ekologicznej EURO 1, 

EURO 2 lub EURO 3 

do 15 miejsc włącznie    720    770    615    665 

powyżej 15 i poniżej 30 

miejsc  
   770    820    720    740 

równej lub wyższej niż 30 

miejsc 
1.330 1.440 1.130 1.230 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XV/126/03 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 229, poz. 3463). 

§ 4 

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

śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 
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4316 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie przyjęcia programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych 

i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Legnicy 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, 

poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 

poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, 

poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 

oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, 

Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, 

poz. 1484) rozporządzenia komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 

2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 

pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 10 z 13.01.2001 r.) 

zmienionego rozporządzeniem komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 

2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego 

zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 

z 28.02.2004 r.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres do 

5 lat, na zasadach określonych w programie pomocy 

horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw zwanym dalej „Programem” nieruchomości lub 

ich części związane z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz grunty pod tymi nieruchomościami, 

będące w posiadaniu podatników dokonujących no-

wych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy 

związane z nową inwestycją. 

§ 2 

1. Przez nowe inwestycje, o których mowa w § 1 

uchwały należy rozumieć związane z utworzeniem, 

rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak rów-

nież z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności 

obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian pro-

dukcji, produktu albo procesu produkcyjnego ponie-

sione nakłady finansowe w: 

1) środki trwałe, tj. grunty, budowle lub ich części 

przeznaczone na prowadzenie działalności gospo-

darczej oraz na wyposażenie obiektów związa-

nych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

w szczególności w środki trwale o których mowa 

w § 4 pkt 3,  

2) wartości niematerialne i prawne, polegające na 

uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopaten-

towanego know-how. 

2. Małymi i średnimi przedsiębiorstwami, o których 

mowa w § 1 uchwały są przedsiębiorstwa w rozu-

mieniu załącznika I do rozporządzenia komisji (WE) 

nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-

niu do pomocy dla małych i średnich przedsię-

biorstw (Dz. U. L 10 z 13.01.2001 r.) zmienionego 

rozporządzeniem komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 

25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres 

w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju 

(Dz. U. L 63 z 28.02.2004 r.). 

§ 3 

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost 

netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w po-

równaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, w związ-

ku z realizacją nowej inwestycji, w okresie 3 lat od 

dnia zakończenia inwestycji, o której mowa w § 1.  

§ 4 

Przy obliczeniu wielkości pomocy horyzontalnej na 

wspieranie nowych inwestycji, o których mowa w § 2, 

uwzględnia się koszty kwalifikujące się do objęcia tą 

pomocą, na które składają się: 

1) cena nabycia gruntu, 

2) nakłady na budowle i budynki, 

3) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

w tym w szczególności: 

a) maszyny i urządzenia, 

b) narzędzia, przyrządy i aparaturę, 

c) wyposażenie techniczne do prac biurowych, 

d) infrastrukturę techniczną. 

§ 5 

Wartości niematerialne i prawne takie jak uzyskanie 

patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanego 

know-how powinny być: 

1) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo 

otrzymujące pomoc horyzontalną, 

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegają-

cych od normalnych praktyk inwestycyjnych, 

3) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz własnością 

przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat, 

4) podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi. 

§ 6 

Przy obliczaniu wielkości pomocy horyzontalnej na 

tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją, uwzględnia się wartość ponoszonych przez 

przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo za-
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trudnionych pracowników, na które składają się koszty 

płacy brutto powiększone o wszystkie obowiązkowe 

płatności związane z ich zatrudnieniem. 

§ 7 

1. Maksymalna intensywność pomocy nie może prze-

kroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą. W przypadku małych lub średnich przedsię-

biorców – z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzą-

cych działalność w transporcie, maksymalna inten-

sywność pomocy jest powiększana o 15 punktów 

procentowych brutto. 

Wielkość pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2 liczona 

jako stosunek kwoty pomocy do kosztów kwalifiku-

jących się do objęcia pomocą nie może przekroczyć 

maksymalnej intensywności pomocy. 

2. W przypadkach przewidzianych w § 8 ust. 2 pkt 1 

lit. b i pkt 2 lit. b uchwały dopuszczalna wielkość 

pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej inten-

sywności pomocy oraz wyższej kwoty kosztów, 

o których mowa w § 4 albo w § 5 uchwały. 

§ 8 

1. Pomoc w ramach programu udzielona będzie pod 

warunkiem, że jej wysokość brutto dla jednego 

przedsiębiorcy nie przekroczy kwoty 15 mln euro lub 

łączna wartość kosztów kwalifikujących się do obję-

cia pomocą w ramach danego projektu inwestycyj-

nego nie przekroczy kwoty 25 mln euro. 

2. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa 

w § 1 uchwały jest: 

1) Dla małych przedsiębiorców w rozumieniu za-

łącznika I do rozporządzenia komisji (WE) 

nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-

wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 

w odniesieniu do pomocy dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 10 z 13.01.2001 r.) 

zmienionego rozporządzeniem komisji (WE) 

nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-

jącym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 

pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 

z 28.02.2004 r): 

a) zainwestowanie ogółem w działalność pro-

wadzoną na tych nieruchomościach kwoty 

przekraczającej równowartość 20 tys. euro, 

przy czym w pierwszym roku obowiązywania 

zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie 

może być niższa niż równowartość 10 tys. 

euro 

lub 

b) zainwestowane ogółem w działalność prowa-

dzoną na tych nieruchomościach kwoty prze-

kraczającej równowartość 20 tys. euro 

i utworzenie na terenie miasta Legnicy ogó-

łem co najmniej 2 nowych miejsc pracy zwią-

zanych z nową inwestycją oraz ich utrzyma-

nie co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia 

pomocy 

lub 

c) zainwestowane w nowe inwestycje w zakre-

sie nowych technologii, prowadzenia parków 

naukowo-technologicznych oraz prowadzenia 

inwestycji w obrębie parków naukowo-tech-

nologicznych kwoty przekraczającej równo-

wartość 20 tys. euro, przy czym w pierw-

szym roku zwolnienia kwota poniesionych 

nakładów nie może być niższa niż równowar-

tość 5 tys. euro. 

2) Dla średnich przedsiębiorców w rozumieniu za-

łącznika I do rozporządzenia komisji (WE) 

nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-

wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE 

w odniesieniu do pomocy dla małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 10 z 13.01.2001 r.) 

zmienionego rozporządzeniem komisji (WE) 

nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-

jącym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 

pomocy dla badań i rozwoju (Dz. U. L 63 

z 28.02.2004 r.): 

d) zainwestowane ogółem w działalność prowa-

dzoną na tych nieruchomościach kwoty prze-

kraczającej równowartość 150 tys. euro, przy 

czym w pierwszym roku obowiązywania 

zwolnienia kwota poniesionych nakładów nie 

może być niższa niż równowartość 50 tys. 

euro 

lub 

e) zainwestowanie ogółem w działalność pro-

wadzoną na tych nieruchomościach kwoty 

przekraczającej równowartość 150 tys. euro 

i utworzenie na terenie miasta Legnicy ogó-

łem – co najmniej 15 nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją oraz ich 

utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia 

udzielenia pomocy 

lub 

f) zainwestowanie w nowe inwestycje w zakre-

sie nowych technologii, prowadzenia parków 

naukowo-technologicznych oraz prowadzenia 

inwestycji w obrębie parków naukowo-tech-

nologicznych kwoty przekraczającej równo-

wartość 150 tys. euro, przy czym w pierw-

szym roku zwolnienia kwoty poniesionych 

nakładów nie może być niższa niż równowar-

tość 25 tys. euro. 

3) W drugim roku podatkowym i w kolejnych latach 

objętych zwolnieniem wysokość nakładów inwe-

stycyjnych lub przyrost zatrudnienia winien być 

co najmniej na poziomie wielkości przypadającej 

do upływu czasu objętego zwolnieniem. 

§ 9 

Program pomocy horyzontalnej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw nie ma zastosowania i pomoc nie będzie 

udzielana w zakresie: 

a) działalności związanej z produkcją przetwarzaniem  

lub  obrotem  artykułami  wymienionymi  w załączni-

ku I do Traktatu, 

b) pomocy eksportowej, 

c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia 

towarów produkcji krajowej względem towarów im-

portowanych. 

§ 10 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 uchwały stano-

wią pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.  
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2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 

sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację te-

go samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie 

nowych miejsc pracy związanych z realizacją tego 

projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć 

maksymalnej intensywności pomocy. 

3. Wielkość środków publicznych przeznaczonych na 

udzielenie pomocy w ramach programu określa organ 

stanowiący Gminy. Na rok 2006 kwota ta wynosi 

nie więcej niż 2,5 mln zł.  

4. Czas trwania programu obejmuje okres od dnia jego 

wejścia w życie do 31 grudnia 2006 roku, w tym 

ostatnie uprawnienie przedsiębiorcy do udzielenia 

pomocy w ramach programu może wystąpić do 

30 czerwca 2007 roku. 

5. Przedsiębiorca spełniający warunki określone w § 8 

ust. 1 i 2 może uzyskać pomoc pod warunkiem, że: 

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-

zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 

25%, przy czym przez udział własny należy ro-

zumieć środki, które nie zostały uzyskane przez 

przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą 

publiczną, w szczególności w formie: 

a) kredytów preferencyjnych, 

b) dopłat do oprocentowania kredytów preferen-

cyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach 

korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

2) działalność gospodarcza związana z nową inwe-

stycją będzie prowadzona przez co najmniej pięć 

lat od dnia zakończenia inwestycji, 

3) złoży wniosek przed rozpoczęciem prac inwesty-

cyjnych. 

§ 11 

1. Uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy z tytułu realizacji nowych inwe-

stycji podejmowanych przez przedsiębiorców pro-

wadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym 

uzależnione jest od przeznaczenia pomocy na zakup 

środków trwałych niezbędnych do: 

1) utworzenia nowego przedsiębiorstwa, 

lub 

2) rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa. 

2. Dopuszczalna intensywność pomocy w przypadku 

nowych inwestycji podejmowanych przez przedsię-

biorców prowadzących działalność w sektorze mo-

toryzacyjnym wynosi 15% kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, jeżeli kwota planowanej 

pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto, 

przekracza równowartość 5 mln euro. 

§ 12 

Zwolnienie przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości 

następuje w drodze decyzji, na podstawie złożonego 

wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 13 

1. Podatnicy korzystający ze zwolnień z podatku od 

nieruchomości są zobowiązani do składania oświad-

czeń wg załącznika nr 2, do dnia 15 stycznia każde-

go roku podatkowego, w którym udokumentują speł-

nienie warunków określonych w uchwale. 

2. W tym samym terminie podatnicy winni złożyć in-

formację organowi podatkowemu dotyczącą pomocy 

publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych 

formach i z różnych źródeł na realizację nowej inwe-

stycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą 

inwestycją. 

3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, 

organ podatkowy dokonuje do dnia 31 stycznia oce-

ny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnie-

niem przekroczenia maksymalnej intensywności po-

mocy. 

4. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności 

pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwolnie-

niem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości 

w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomo-

cy ponad dopuszczalną intensywność podlega 

zwrotowi w terminie 14 dni od dnia uprawomoc-

nienia się decyzji określającą wysokość zwrotu na 

rachunek organu udzielającego pomocy. 

§ 14 

1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania oko-

liczności powodujących tę utratę. 

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 po-

wiadomi organ podatkowy o utracie warunków do 

zwolnienia z podatku, traci prawo do tego zwolnienia 

i jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej po-

mocy na rachunek organu udzielającego pomocy 

w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się de-

cyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zwolnie-

nia. 

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego 

powiadomienia o utracie warunków do zwolnienia 

z podatku, traci prawo do tego zwolnienia i jest zo-

bowiązany do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz 

z odsetkami w wysokości odsetek za zwłokę od za-

ległości podatkowych – liczonymi od dnia udzielenia 

pomocy, na rachunek organu udzielającego pomocy 

w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się de-

cyzji, o której mowa w ust. 2. 

§ 15 

Program obejmuje swym działaniem przedsiębiorców 

inwestujących na terenie miasta Legnicy i ma zasto-

sowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia 

w życie niniejszej uchwały. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Legnicy. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 CZESŁAW KOZAK 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26187  – Poz. 4316 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 28 listo-

pada 2005 r. (poz. 4316) 

 

 

 

 

 

Legnica, dnia ........................................ 

........................................ 

   (pełna nazwa podatnika) 

 

........................................ 

         (NIP / REGON) 

 

 

 

 

 

Wniosek 

 

 

 

W związku z uchwałą nr ....................... Rady Miejskiej Legnicy z dnia w sprawie Progra-

mu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Le-

gnicy na podstawie1 .................................. wnoszę o zwolnienie w ................... roku 

z podatku od nieruchomości położonych w Legnicy:  

ul.  ................................................................................, nr działki .......................... . 

ul.  ................................................................................, nr działki .......................... . 

ul.  ................................................................................, nr działki .......................... . 

 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki zwolnienia od podatku od nieruchomości określone 

w niniejszej uchwale.  

Data uzyskania po raz pierwszy zwolnienia z podatku ....................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 wskazać podstawę prawną zwolnienia – § z uchwały nr ........ Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia w sprawie Programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw na terenie miasta Legnicy 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26188  – Poz. 4316 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty2: 

1. uwierzytelniony odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, 

2. informacja o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w związku z tworzeniem 

nowych miejsc pracy lub realizacją danej inwestycji, z którą te miejsca pracy są związane, 

3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o powstaniu obowiązku podatkowego, 

4. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające stan zatrudnienia i bieżące 

opłacanie składki,  

5. oświadczenie o stanie zatrudnienia na początku okresu objętego zwolnieniem oraz 

o zwiększeniu zatrudnienia o osoby posiadające status bezrobotnego wraz z potwierdze-

niem statusu tych osób przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 

6. uwierzytelnione odpisy umów o pracę zawartych z osobami określonymi w przepisach 

uchwały, uwierzytelniony odpis umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości związanej 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

7. uwierzytelniony odpis tytułu prawnego do nieruchomości związanej z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej. 

 

 

 

................................................... 

     (podpis składającego wniosek)  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26189  – Poz. 4316 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Miejskiej Legnicy z dnia 28 listo-

pada 2005 r. (poz. 4316) 

 

 

 

 

 

Legnica, dnia ........................................ 

........................................ 

   (pełna nazwa podatnika) 

 

........................................ 

     (NIP / Regon – Pesel) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam (y) ........................................................................................................,  

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

że w .......................... roku: 

 

– dokonano nowych inwestycji – w rozumieniu § 2 uchwały nr ................. Rady Miejskiej 

Legnicy z dnia .............................. w sprawie przyjęcia Programu pomocy horyzontalnej 

na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Legnicy – 

na kwotę...................................... zł (słownie: ......................................................) 

stanowiącej równowartość .............................................................................. euro,  

 

- utworzono nowe miejsca pracy w rozumieniu § 3 uchwały nr ...................... Rady Miej-

skiej Legnicy z dnia ................................ w sprawie przyjęcia Programu pomocy hory-

zontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Legnicy – w licz-

bie .............. osób (słownie: ................................................................................).  

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

(podpis osobo uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26190  – Poz. 4317 

4317 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportu 

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

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

z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych oraz 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 17.12.1992 r.) oraz dyrektywy 1999/62/WE z dnia 

17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 

typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 

z 20.07.1999 r.) – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami, 

w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 

2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązują-

cych w 2006 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczeniem Ministra Fi-

nansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic 

stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, 

poz. 956) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Roczna stawka podatku od jednego środka transportu 

wynosi: 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu od 3,5 t i poniżej 12 t: 

a) od 3,5t do 5,5 tony włącznie      616 zł 

b) pow. 5,5t do 9 ton włącznie   1.028 zł 

c) pow. 9 ton         1.233 zł 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej i wyższej niż 12 ton stawki okre-

śla załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-

sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton  1.439 zł 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki okre-

śla załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 t i poniżej 12 ton      1.233 zł 

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-

go). 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton  

stawki określa załącznik nr 3 do uchwały 

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-

go). 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc      1.439 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.819 zł 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 3 

Z dniem wejścia w życie traci moc uchwała 

nr XXVIII/48/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu  Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 

 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW BORKUSZ 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26191  – Poz. 4317 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 

28 listopada 2005 r. (poz. 4317) 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1333 1414 

13 14 1353 1444 

14 15 1374 1475 

15  1394 1505 

Trzy osie 

12 17 1414 1535 

17 19 1434 1565 

19 21 1454 1596 

21 23 1475 1627 

23 25 1495 1657 

25  1515 1687 

Cztery osie i więcej 

12 25 1717 1819 

25 27 1768 2021 

27 29 1818 2122 

29 31 1919 2452 

31  2020 2452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 

28 listopada 2005 r. (poz. 4317) 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

2 osie 

12 18   808 1515 

18 25   960 1666 

25 31 1110 1810 

31  1412 1936 

3 osie 

12 40 1414 1830 

40  1722 2505 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26192  – Poz. 4317 i 4318 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 

28 listopada 2005 r. (poz. 4317) 

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

1 oś 

12 18   656 1313 

18 25   707 1364 

25    757 1410 

2 osie 

12 28   808 1419 

28 33   858 1429 

33 38   909 1439 

38  1149 1699 

3 osie 

12 38 1010 1447 

38  1212 1819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4318 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/50/04 Rady Miejskiej w Szczawnie 

Zdroju   z   dnia   16   listopada   2004   r.   w   sprawie   stawek   podatku 

od  nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591 z późn. zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz 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 17.12.1992 r.) oraz dyrek-

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

użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 

(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 

poz. 84 ze zmianami, oraz art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Usta-

wa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 

26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) i art. 63 

§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 

Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju 

uchwala, co następuje: 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26193  – Poz. 4318 

§ 1 

Zmienia się dotychczasową treść § 2 pkt 1 uchwały 

nr XXVIII/50/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju 

w ten  sposób,  że  ustala  się  nowy  wzór  formula-

rza DN-1 – deklaracji na podatek od nieruchomości, 

przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organiza-

cyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości 

prawnej, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW BORKUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26194  – Poz. 4318 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26195  – Poz. 4318 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26196  – Poz. 4318 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26197  – Poz. 4319 

4319 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/52/04 Rady Miejskiej w Szczawnie 

Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.  w sprawie  wzorów formularzy służących 

do wymiaru i poboru podatku rolnego 

 Na podstawie 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 ze zmia-

nami) w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-

cja podatkowa  (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zmienia się dotychczasową treść § 1 uchwały 

nr XXVIII/52/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju 

w ten sposób,  że  ustala  się  nowy  wzór  formularza 

DR-1 – deklaracja na podatek rolny, przeznaczony dla 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym 

spółek nieposiadających osobowości prawnej, stano-

wiący załącznik na 1 do uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW BORKUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26198  – Poz. 4319 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26199  – Poz. 4319 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26200  – Poz. 4319 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26201  – Poz. 4320 

4320 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/53/04 Rady Miejskiej w Szczawnie 

Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.  w sprawie  wzorów formularzy służących 

do wymiaru i poboru podatku leśnego 

 Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 

ze zmianami) w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmia-

nami) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zmienia się dotychczasową treść § 1 uchwały 

nr XXVIII/53/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju 

w ten sposób,  że  ustala  się  nowy  wzór  formularza 

DL-1 – deklaracja na podatek leśny, przeznaczony dla 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym 

spółek nieposiadających osobowości prawnej, stano-

wiący załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW BORKUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26202  – Poz. 4320 

 

 
 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26203  – Poz. 4320 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26204  – Poz. 4321 

4321 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w  sprawie  wysokości  stawki  podatku  od  posiadania  psów, zarządzenia 

poboru w drodze  inkasa,  ustalenia  zasad  poboru  i terminu  płatności tego 

podatku 

 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł rocznie podat-

ku od posiadania psów: 

1) utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa 

rolnego: od trzeciego i każdego następnego psa,  

2) utrzymywanych na posesji niebędącej gospodar-

stwem rolnym od każdego psa,  

3) utrzymywanych w mieście i na wsi w budynkach 

wielorodzinnych od każdego psa. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów 

w drodze inkasa.  

2. Inkasentami będą:  

ZGKiM w Prusicach, oraz następujące osoby:  

p. Tadeusz Pisula, sołtysi wsi: p.p. Mikołajczyk 

Roman, Sroka Jan, Suchacka Justyna, Kupczak 

Barbara, Nowak Ryszard, Wąsik Grażyna, Oczeret-

ko Barbara, Dyjak Henryk, Podrygajło Andrzej, Gru-

dniewski Zdzisław, Książek Franciszek, Maryniak 

Wanda, Szydełko Maria, Bąk Edward, Sadłowski 

Michał, Guzal Małgorzata, Jodłowski Marek, Toma-

szek Sławomir, Maliński Władysław, Włodarczyk 

Tadeusz, Klimek Mirosława, Bębenek Bronisława, 

Korzeniowska Anna, Poprawska Barbara, Syrnyk 

Andrzej, Siekirka Wojciech, Baradziej Marian. 

3. Wynagrodzenie inkasentów za pobór podatku od 

posiadania psów ustala się w   wysokości 15% po-

branych opłat. 

4. Podatek od posiadania psów można również wpła-

cać bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gmi-

ny Prusice w Banku Spółdzielczym w Prusicach 

przy ul. Żmigrodzkiej 3 od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 17.00 lub na konto: 

BS O/Prusice Nr 97 95831019-0200-1300-2002-

0006. 

5. Termin płatności określa się do dnia 30 czerwca 

danego roku podatkowego. 

§ 3 

Wykaz osób zobowiązanych do zapłacenia podatku od 

posiadania psów z podaniem ilości psów z tytułu po-

siadania, od których pobiera się podatek sporządzają 

sołtysi, a w przypadku budynków spółdzielczych i ko-

munalnych – zarządcy tych budynków w terminie do 

31 marca każdego roku podatkowego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Prusice. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XLV/254 /04 Rady Miasta 

i Gminy Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie 

wysokości stawki oraz zarządzenia poboru w drodze 

inkasa podatku od posiadania psów, ustalenia zasad 

poboru i terminu płatności. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY MIASTA I GMINY 

 MARIUSZ KIEPUL 
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4322 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

na terenie gminy Kobierzyce 

 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 (tekst jednolity z 2001 r. 

Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-

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

Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy w Kobierzycach uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, 

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez podmioty 

podejmujące po raz pierwszy taką działalność na te-

renie gminy. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

na okres 1 roku licząc od dnia rozpoczęcia działal-

ności gospodarczej. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi po-

moc regionalną na wspieranie nowych inwestycji. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielo-

na po spełnieniu następujących warunków: 

1) Przedsiębiorca dokona na terenie gminy nowej 

inwestycji w środki trwałe związane z utworze-

niem nowego przedsiębiorstwa, 

2) Udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-

zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 

25%, 

3) Działalność gospodarcza związana z daną inwe-

stycją, będzie prowadzona co najmniej przez 

5 lat od dnia zakończenia inwestycji, inwestycja 

będzie utrzymana przez okres co najmniej 5 lat 

od dnia jej zakończenia. 

5. Maksymalna intensywność pomocy wynosi: 

a) w przypadku małych lub średnich przedsiębior-

ców, z wyjątkiem przedsiębiorców należących 

do sektora transportu – 65% kosztów inwestycji 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

b) w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 

50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do 

objęcia pomocą z wyłączeniem podmiotów, 

o których mowa w  ust. 7 oraz ust. 9. 

6. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, 

przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia 

się następujące koszty inwestycji: 

1) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak: 

a) cena nabycia gruntów, 

b) nakłady na budowle i budynki, 

c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki 

trwałe związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, w tym w szczególności w: 

– maszyny i urządzenia, 

– narzędzia, przyrządy i aparaturę, 

– wyposażenie techniczne dla prac biuro-

wych, 

– infrastrukturę techniczną, 

2) koszty inwestycji w wartości niematerialne 

i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup 

licencji oraz nieopatentowanego know-how – 

w wysokości nie większej niż 25% kosztów 

inwestycji w środki trwałe w przypadku dużych 

przedsiębiorców oraz bez ograniczeń dla przed-

siębiorców mikro, małych i średnich; w przy-

padku inwestycji w wartości niematerialne 

i prawne, wartości te powinny być: 

a) wykorzystywane wyłącznie przez zakład 

otrzymujący pomoc regionalną, 

b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-

odbiegających od normalnych praktyk inwe-

stycyjnych, 

c) ujęte w aktywach firmy oraz pozostać w 

zakładzie będącym beneficjentem pomocy 

regionalnej przez co najmniej 5 lat, 

d) powinny podlegać amortyzacji zgodnie z od-

rębnymi przepisami. 

  7. Pomoc publiczna na nowe inwestycje w sektorze 

motoryzacyjnym jest dopuszczalna na zasadach 

określonych powyżej, z wyjątkiem przepisów do-

tyczących dużych projektów inwestycyjnych, 

z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 10. 

  8. Warunkiem dopuszczalności pomocy, o której 

mowa w ust. 7, jest jej przeznaczenie na zakup 

środków trwałych niezbędnych do utworzenia no-

wego przedsiębiorstwa lub rozbudowy istniejącego 

przedsiębiorstwa, przy czym koszty urządzeń 

transportowych (mienie ruchome) nie będą zali-

czone. 

  9. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć 

nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się 

do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 

50 mln euro, przy czym: 

a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środ-

ki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat 

przez jednego lub więcej przedsiębiorców reali-

zujących te inwestycje oraz 

b) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie 

lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle 

określonego celu, w szczególności produkcji 

konkretnego produktu lub różnych produktów, 

jeżeli są one wytwarzane przy wykorzystaniu 

takich samych surowców. 

10. Przez przedsiębiorców mikro, małych i średnich 

należy rozumieć podmioty spełniające warunki 

nowej definicji mikro, małego i średniego przedsię-
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biorcy, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 

Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 

2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 

Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa 

dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 

WE L 10, 13.01.2001 r.) zmienionego rozporzą-

dzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 

i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 

pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63, 

28.02.2004 r.). 

11. Maksymalna intensywność pomocy, o której mo-

wa w ust. 7, nie może przekroczyć 15% kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli kwo-

ta planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent 

dotacji  brutto  przekracza  równowartość 5 mln 

euro. Warunek taki wynika z § 5 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. 

w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 

(Dz. U. Nr 200, poz. 2050) oraz pkt 45(b)(v) Wie-

losektorowych zasad ramowych w sprawie udzie-

lania pomocy regionalnej dla dużych projektów in-

westycyjnych (Dz. Urz. WE C 70, 19.03.2002 r.). 

12. Maksymalną intensywność pomocy dla podmiotów 

otrzymujących pomoc na realizację dużych projek-

tów inwestycyjnych ustala się na podstawie § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 

2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regio-

nalnej oraz pkt 3 Wielosektorowych zasad ramo-

wych w sprawie udzielania pomocy regionalnej dla 

dużych projektów inwestycyjnych wzorem: 

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

I – dopuszczalna wielkość pomocy dla dużego pro-

jektu inwestycyjnego, 

R – intensywność pomocy regionalnej (50%), 

B  wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się 

do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprze-

kraczająca 100 mln euro, 

C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących 

się  do  objęcia  pomocą  przekraczająca 100 mln 

euro. 

13. Wsparcie finansowe dużych projektów inwesty-

cyjnych, wymaga indywidualnej notyfikacji w Ko-

misji Europejskiej w przypadku, gdy jego łączna 

wysokość przekracza kwotę maksymalnego 

wsparcia finansowego, jakie można udzielić inwe-

stycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia 

pomocą  stanowiących  równowartość  100 mln 

euro (pkt 24 Wielosektorowych zasad ramowych). 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsię-

biorców, którzy po wejściu w życie niniejszej 

uchwały zrealizują na terenie gminy Kobierzyce no-

we inwestycje polegające na uruchomieniu działal-

ności produkcyjnej, pod warunkiem utworzenia, nie 

później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia in-

westycji, nowych miejsc pracy z nią związanych 

(pkt 4.11 Wytycznych dotyczących krajowej pomo-

cy regionalnej). 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 

1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 5 miejsc pracy, 

2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 50 miejsc pracy, 

3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 250 miejsc pracy, 

4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 500 miejsc pracy, 

5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 1000 i więcej miejsc pracy. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa 

się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała 

wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego po-

ziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed do-

konaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tyl-

ko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze 

czasu pracy. Równocześnie od liczby nowych 

miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji no-

wych inwestycji należy odjąć liczbę zlikwidowanych 

miejsc pracy w tym samym okresie czasu. 

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększo-

ny poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez 

cały okres zwolnienia. 

§ 3 

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 2, może również 

skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją dzia-

łalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko 

nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wy-

budowane budynki, budowle lub ich części przezna-

czone na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 4 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 uchwały 

stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielo-

na po spełnieniu następujących warunków: 

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-

zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 

25%; 

2) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane 

przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia in-

westycji; 

3) maksymalną intensywność pomocy reguluje 

ust. 5 § 1. 

3. W przypadku pomocy, o której mowa w § 2 i 3, 

uwzględnia się wartość ponoszonych przez przed-

siębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrud-

nionych pracowników, na które składają się koszty 

płacy brutto pracowników powiększone o inne 

obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem 

pracowników. 

§ 5 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1–3, są pomocą 

publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu sta-

nowiącego WE, a jej udzielanie następuje 

z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 

sumowaniu z inną pomocą, bez względu na jej for-

mę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć 

maksymalnej intensywności pomocy. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26207  – Poz. 4322 

§ 6 

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których 

mowa w § 1 i 2 jest przedłożenie przez przedsię-

biorcę: 

a) wniosku o przyznanie pomocy publicznej przed 

rozpoczęciem prac nad projektem oraz 

b) w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej 

inwestycji do użytku, dokumentów potwierdza-

jących spełnienie warunków uprawniających do 

objęcia zwolnieniem. 

2. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może 

wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określone-

go w § 2 ust. 2, przy czym łączny okres zwolnienia 

nie może przekraczać 5 lat. 

§ 7 

1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik 

korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przed-

łożyć informacje dotyczące: 

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-

nych, 

2) poziomu zatrudnienia, 

3) kosztów zatrudnienia pracowników, 

4) wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez 

przedsiębiorcę na utworzenie nowej inwestycji 

lub utworzenie nowych miejsc pracy. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 

zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie Urząd w terminie 14 dni od dnia wystą-

pienia okoliczności powodujących utratę prawa do 

zwolnienia. 

3. Podatnik, o którym mowa ust. 2, traci prawo do 

zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 

prawa. 

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego 

w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku 

roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczno-

ści powodujące utratę tego prawa. 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Gminy co 

do spełnienia warunków, uprawniających do uzy-

skani zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały 

okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobo-

wiązani do zapłaty należnego podatku wraz z od-

setkami. 

§ 8 

1. Program obowiązuje do 31 grudnia 2006 r. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca korzysta jednocze-

śnie z pomocy regionalnej na nowe inwestycje oraz 

z pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc 

pracy wówczas łącznie intensywność tych pomocy 

nie może przekroczyć maksymalnej intensywności 

pomocy regionalnej, dopuszczalną intensywność 

pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej inten-

sywności pomocy danego obszaru oraz wyższej 

kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia po-

mocą. 

3. Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku 

od nieruchomości, spowoduje zmniejszenie wpły-

wów do budżetu gminy, w zależności od liczby 

przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje 

i tworzyć miejsca pracy. Rocznie to może wynieść 

około 1 miliona złotych. 

4. Program nie przewiduje udzielania pomocy: 

a) dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej lub w okresie restruktury-

zacji realizowanej z udziałem środków publicz-

nych, zgodnie z Wytycznymi Wspólnotowymi 

dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania 

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), 

b) na pokrycie bieżących kosztów działalności ani 

pomocy w sektorach budownictwa okrętowego, 

górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włó-

kien syntetycznych, żeglugi morskiej, 

c) na inwestycje odtworzeniowe – reinwestycje 

(przyp. 21 do pkt 4.4 Wytycznych w sprawie 

krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74, 

10.03.1998 r.), 

d) dla przedsiębiorstw produkcji, przetwórstwa 

i wprowadzania do obrotu produktów wymienio-

nych w załączniku nr 1 do Traktatu Ustanawia-

jącego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 

325, z 24.12.2002 r., st. 33–184).  

§ 9 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Kobierzyce. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ GARGAŁA 
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4323 

UCHWAŁA RADY GMINY JEMIELNO 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2006 wysokości stawek podatku 

od posiadania psów 

 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. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych sta-

wek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956) 

Rada Gminy w Jemielnie postanawia: 

 

 

§ 1 

1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów 

w wysokości 20 zł od każdego psa. 

2. Podatek pobiera się w ½ części stawki w przypad-

ku wejścia w posiadanie psa(ów) po dniu 

30 czerwca roku podatkowego. 

§ 2 

Posiadacze psów do końca maja zobowiązani są zgło-

sić obowiązek podatkowy przez zarejestrowanie psów 

u sołtysa, a do końca czerwca jednorazowa bez we-

zwania uiścić podatek. W przypadku zwłoki pobierane 

będą odsetki według ustalonych zasad w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

§ 3 

Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje 

uchwała Rady Gminy nr XIII/65/03 z dnia 30 września 

2003 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 17 listopada 

2004 r. nr XXVI/169/04.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i jej tekst podlega podaniu do wiado-

mości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy Jemielno. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ 
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4324 

UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

oraz załączników 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 

i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 6 

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

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, 

poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 

i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 

i Nr 123, poz. 1291), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i 

z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926; z 

1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, 

poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 6 

ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. nr 164, poz. 1365) 

uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Wprowadza się wzory informacji, deklaracji oraz za-

łączników do stosowania na terenie Gminy Kłodzko 

ustalone niżej wymienionymi załącznikami do uchwały: 

Załącznik nr 1 – Informacja w sprawie podatku od 

nieruchomości 

Załącznik nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomo-

ści 

Załącznik nr 3 do deklaracji i informacji: 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-

ruchomości 

Załącznik nr 4 do deklaracji i informacji: 

Dane o nieruchomościach 

Załącznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku rolnego 

Załącznik nr 6 – Deklaracja na podatek rolny 

Załącznik nr 7 do deklaracji i informacji: 

Dane o nieruchomościach rolnych 

Załącznik nr 8 do deklaracji i informacji: 

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku 

rolnym 

Załącznik nr 9 – Deklaracja na podatek leśny 

Załącznik nr 10 – Informacja  w sprawie podatku le-

śnego 

Załącznik nr 11 do deklaracji i informacji: 

Dane o nieruchomościach leśnych 

Załącznik nr 12 do deklaracji i informacji: 

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 220/IV/2005 Rady Gminy 

Kłodzko z dnia 23 marca 2005 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kłodzko. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 STANISŁAW BANACH 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26211  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26212  – Poz. 4324 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26213  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26214  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26215  – Poz. 4324 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26216  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26217  – Poz. 4324 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26218  – Poz. 4324 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26219  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26220  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26221  – Poz. 4324 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26222  – Poz. 4324 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26223  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26224  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26225  – Poz. 4324 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26226  – Poz. 4324 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26227  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26228  – Poz. 4324 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 22 listo-

pada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26229  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26230  – Poz. 4324 

Załącznik  nr 10  do  uchwały 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 

22 listopada 2005 r. (poz. 4324) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26231  – Poz. 4324 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26232  – Poz. 4324 

Załącznik  nr 11  do  uchwały 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 

22 listopada 2005 r. (poz. 4324) 
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Załącznik  nr 12  do  uchwały 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 

22 listopada 2005 r. (poz. 4324) 
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4325 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

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

z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 

poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz.1441) oraz  art. 10 ust. 1 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; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, 

poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966; 

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884; Nr 96, poz. 959; Nr 123, poz. 1291, 

Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 164, poz. 1365; 

Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462; Nr 167, poz. 1399; Nr 179, 

poz. 1484) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) wyprodukowanego przed 1 stycznia 1995 r.  

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    530 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   850 zł 

– powyżej  9 ton i poniżej 12 ton     950 zł 

b) wyprodukowanego od 1 stycznia 1995 r. lub 

wyposażonego w urządzenia obniżające szkodli-

we działanie na środowisko naturalne: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    430 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   750 zł 

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton     850 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton  

o liczbie osi dwie        1200 zł 

b) równej lub wyższej niż 12 ton  

o liczbie osi trzy        1650 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

29 ton  

o liczbie osi cztery i więcej     1900 zł 

d) równej lub wyższej niż 29 ton  

o liczbie osi cztery i więcej    2050 zł 

2. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a) równej lub wyższej niż 12 ton  

o liczbie osi dwie        1400 zł 

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

19 ton  

o liczbie osi trzy        1300 zł 

c) równej lub wyższej niż 19 ton  

o liczbie osi trzy        1900 zł 

d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 

29 ton 

o liczbie osi cztery i więcej     2050 zł 

e) równej lub wyższej niż 29 ton  

o liczbie osi cztery i więcej     2452 zł 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  

1. wyprodukowanego przed 1 stycznia 1995 r.:  

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  1050 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1250 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1430 zł 

2. wyprodukowanego od 1 stycznia 1995 r. lub 

wyposażonego w urządzenia obniżające szkodli-

we działanie na środowisko naturalne:   

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     950 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1150 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   1350 zł 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego do używa-

nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-

szej niż 12 ton: 

1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 12 ton do 36 ton włącznie 

o liczbie osi dwie        1500 zł 

b) powyżej 36 ton  

o liczbie osi dwie        1600 zł 

c) od 12 ton do 36 ton włącznie 

o liczbie osi trzy                   1500 zł 

d) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton 

o liczbie osi trzy       1600 zł 

e) równej lub wyższej niż 40 ton  

o liczbie osi trzy        1800 zł 

2. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie  

o liczbie osi dwie        1900 zł 

b) powyżej 36 ton  

o liczbie osi dwie       2050 zł 

c) od 12  ton  do 36 ton włącznie 

o liczbie osi trzy        1750 zł 

d) powyżej 36 ton a mniejszej niż 40 ton 

o liczbie osi trzy       1800 zł 
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e) równej lub wyższej niż 40 ton 

o liczbie osi trzy       2500 zł 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

a) wyprodukowanych przed 1stycznia 

1995 r.              600 zł 

b) wyprodukowanych od 1 stycznia 

1995 r.              500 zł 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego:  

1. z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a) równej lub wyższej niż 12 ton  

o liczbie osi jedna         700 zł 

b) od 12 ton do 36 ton włącznie  

o liczbie osi dwie          850 zł 

c) powyżej 36 ton a mniej niż 38 ton  

o liczbie osi dwie        1000 zł 

d) równej lub wyższej niż 38 ton   

o liczbie osi dwie                           1150 zł 

e) od 12 ton  do 36 ton włącznie 

o liczbie osi trzy         800 zł 

f) powyżej 36 ton a mniej niż 38 ton 

o liczbie osi trzy                            1000 zł 

g) równej lub wyższej niż 38 ton 

o liczbie osi trzy                            1050 zł 

2. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów:  

a) równej lub wyższej niż 12 ton 

o liczbie osi jedna          900 zł 

b) od 12 ton do 36 ton włącznie  

o liczbie osi dwie        1300 zł 

c) powyżej 36 ton a mniej niż 38 ton  

o liczbie osi dwie        1350 zł 

 

d) równej lub wyższej niż 38 ton  

o liczbie osi dwie       1700 zł 

e) od  12 ton do 36 ton włącznie 

o liczbie osi trzy             950 zł 

f) powyżej 36 ton a mniej niż  38 ton 

o liczbie osi trzy        1200 zł 

g) równej lub wyższej niż 38 ton 

o liczbie osi trzy        1300 zł 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do sie-

dzenia: 

1. wyprodukowanego przed 1 stycznia 1995 r.  

a) od 10 do 15 miejsc         750 zł 

b) od 16 do 29 miejsc      1000 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1650 zł 

2. wyprodukowanego od 1 stycznia 1995 r. lub 

wyposażonego w urządzenia obniżające szkodli-

we działanie na środowisko naturalne: 

a) od 10 do 15 miejsc         700 zł 

b) od 16 do 29 miejsc         900 zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1500 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIV/102/2004 Rady Gminy 

Lubin z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Lubin. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Wo-

jewództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 

1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ROMAN KOMARNICKI 

 

 

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

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

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

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

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

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

wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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4326 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

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

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

z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, 

poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441), art. 14  pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

poz. 84; Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 110, poz. 1039; 

Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. 

Nr 92, poz. 880 i 884; Nr 96, poz. 959; Nr 123, poz. 1291 Nr 281, 

poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Nr 164, poz. 1365; Nr 169, 

poz. 1419; Nr 175, poz. 1462; Nr 167, poz. 1399; Nr 179, poz. 1484) 

Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Podatek od posiadania psów na obszarze Gminy Lubin 

wynosi 30,00 zł rocznie od jednego psa i płatny jest 

jednorazowo z góry bez wezwania do dnia 15 maja 

roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy po-

wstał w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia wej-

ścia w posiadanie psa. 

§ 2 

Istnienie obowiązku podatkowego na terenie sołectwa 

ustala inkasent poprzez sporządzenie spisu posiadaczy 

psów w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego. 

§ 3 

Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości 

połowy stawki określonej w § 1 w przypadku wejścia 

w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 4 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu 

posiadania szczeniąt do 8 tygodnia. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Lubin. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XV/64/2003 Rady Gminy Lubin 

z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie  podatku od 

posiadania psów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 

1 stycznia 2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ROMAN KOMARNICKI 

 

 

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

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

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

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

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

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

wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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4327 

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

na 2006 r. 

 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. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) w związku z komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co nastę-

puje: 
 

 

§ 1 

Do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok na obsza-

rze gminy Siekierczyn obniża się średnią cenę skupu 

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku 

z kwoty 27,88 zł za 1 q żyta do kwoty 27,00 zł za 

1 q żyta. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku rolnego grunty: 

1) będące w posiadaniu osób fizycznych stanowiące 

własność Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości 

Rolnych lub gminy, użytkowane w formie tzw. „do-

żywotek”, 

2) należące do kościołów i związków wyznaniowych, 

na których znajdują się kościoły, plebanie i inne 

obiekty kultu religijnego, drogi oraz cmentarze, 

 

 

3) stanowiące własność gminy lub Agencji Nierucho-

mości Rolnych zajęte pod budowle infrastruktury 

technicznej gminy. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Siekierczyn. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok 

podatkowy 2006. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ANDRZEJ KUŹNIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4328 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

do obliczania podatku rolnego w 2006 r. 

 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.), 

w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-

nym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Preze-

sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co nastę-

puje: 
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

17 października 2005 r. przyjmowaną jako podstawa 

do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Gawo-

rzyce w 2006 r. z kwoty 27,88 złotych do kwoty 

27,00 złotych za 1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 

 

 

4329 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

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

oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się stawi podatku od nieruchomości na rok 

2006 na terenie gminy Gaworzyce w wysokości: 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej – 0,56 zł. 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 

użytkowej – 17,90 zł. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym ziarnem siewnym od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej – 8,50 zł. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

3,70 zł. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

6,10 zł, 

6. Od budowli wg wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy – 2%. 

7. Od powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów budynków od 1 m2 – 

0,65 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-

tencyjne od 1 ha fizycznego – 3,60 zł, 

c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organy pożytku pu-

blicznego od 1 m2 – 0,25 zł. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, bu-

dowle i grunty związane z: 

a) działalnością sportową i rekreacyjną, 

b) ochroną przeciwpożarową, 

c) działalnością kulturalną, 

d) ochroną zdrowia, 

e) gospodarką komunalną w zakresie odprowadzania 

i oczyszczenia ścieków oraz uzdatniania i dostar-

czania wody, 

z wyjątkiem wykorzystywania doprowadzenia działal-

ności gospodarczej. 

§ 3 

Ustala się stawkę podatku od nieruchomości wymie-

nioną w § 1 pkt 5 w wysokości 3,05 złotych w odnie-

sieniu do budynków pozostałych wybudowanych przed 

1939 r. – niewykorzystywanych rolniczo. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 
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4330 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

 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. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Gminy Gaworzyce 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnie-

nia od podatku rolnego użytków rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnie-

niem”. 

§ 2 

1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika. 

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcze-

śniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego 

po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 

którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności 

numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni 

i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia 

(1–3 lata). 

§ 3 

1. Warunki zwolnienia są następujące: 

a) zaprzestanie uprawy roślin, 

b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwi-

skowe, 

c) niedokonywanie zbioru trwa i siana na cele pa-

szowe, 

d) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów. 

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione 

łącznie. 

 

 

§ 4 

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-

żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-

gaśnięcie w całości lub części decyzji, o której mo-

wa w pkt 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzę-

du Gminy w Gaworzycach w terminie 14 dni o za-

istniałych zmianach w przypadku wcześniejszego 

podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rol-

nych. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXVII/100/93 Rady Gminy 

w Gaworzycach z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie 

trybu zasad i warunków zwolnienia od podatku rolnego 

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji 

rolnej. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 

 

 

 

 

 

4331 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru 

podatku od posiadania psa na 2006 r. 

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

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

i w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gmi-

ny Gaworzyce uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psa w wyso-

kości 10,00 zł rocznie od każdego psa. 

§ 2 

1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie 

do 31 marca każdego roku lub w terminie dwóch 

tygodni od wejścia w posiadanie psa. 

2. Właściciel psa, który wszedł w jego posiadanie po 

30 czerwca każdego roku zobowiązany jest do 

uiszczenia w 50% stawki określonej w § 1. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psa 

w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi: Dal-

ków, Dzików, Gaworzyce, Gostyń, Grabik, Kłobu-

czyn, Korytów, Koźlice, Kurów Wielki, Mieszków,  

Śrem, Wierzchowice, Witanowice. 

3. Wpłaty podatku, o którym mowa w pkt 1, można 

dokonać w Kasie Urzędu Gminy w Gaworzycach. 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów, o których 

mowa w § 3 pkt 2, w wysokości 10% zainkasowanej 

kwoty. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXI/109/04 Rady Gminy Gawo-

rzyce z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek oraz zasad ustalania i poboru po-

datku od posiadania psa na rok 2005 i uchwała 

nr XII/112/2000 Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 

21 marca 2000 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów 

oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4332 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

zmieniająca uchwałę nr III/13/02 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 3 grudnia 

2002 r.   w  sprawie   ustalenia   wysokości   stawek  podatku  od  środków 

transportowych  na  2003 r. 

 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 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr III/13/02 Rady Gminy Gawo-

rzyce z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od środków transporto-

wych na 2003 r. w ten sposób, że: 

załączniki nr 2 i nr 7 otrzymują brzmienie określone 

odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26241  – Poz. 4332 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Gaworzyce z dnia 23 listo-

pada 2005 r. (poz. 4332) 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 2 UCHWAŁY 

 

Lp. Rodzaj pojazdu 

Dopuszczalna masa 

całkowita pojazdu 

w tonach 

Ilość osi 

jezdnych 

Stawka podatku w złotych 

System zawieszenia osi 

Zawieszenie pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane 

za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

  1. Samochód ciężarowy nie mniej niż 12, 

mniej niż 13 
2 1.200 1.500 

  2. Samochód ciężarowy nie mniej niż 13, 

mniej niż 14 
2 1.200 1.600 

  3. Samochód ciężarowy nie mniej niż 14, 

mniej niż 15 
2 1.300 1.600 

  4. Samochód ciężarowy nie mniej niż 15 2 1.400 1.700 

  5. Samochód ciężarowy nie mniej niż 12, 

mniej niż 17 
3 1.300 1.700 

  6. Samochód ciężarowy nie mniej niż 17, 

mniej niż 19 
3 1.300 1.700 

  7. Samochód ciężarowy nie mniej niż 19, 

mniej niż 21 
3 1.400 1.700 

  8. Samochód ciężarowy nie mniej niż 21, 

mniej niż 23 
3 1.500 1.800 

  9. Samochód ciężarowy nie mniej niż 23, 

mniej niż 25 
3 1.600 1.800 

10. Samochód ciężarowy nie mniej niż 25 3 1.600 1.900 

11. Samochód ciężarowy nie mniej niż 12, 

mniej niż 25 
4 i więcej 1.400 1.700 

12. Samochód ciężarowy nie mniej niż 25, 

mniej niż 27 
4 i więcej 1.500 1.800 

13. Samochód ciężarowy nie mniej niż 27, 

mniej niż 29 
4 i więcej 1.600 1.900 

14. Samochód ciężarowy nie mniej niż 29, 

mniej niż 31 
4 i więcej 1.800 2.203 

15. Samochód ciężarowy nie mniej niż 31 4 i więcej 1.800 2.203 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy Gaworzyce z dnia 23 listo-

pada 2005 r. (poz. 4332) 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT 7 UCHWAŁY 

 

Lp. Rodzaj pojazdu 
Ilość miejsc 

do siedzenia 

Stawka podatku w złotych 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy wyprodukowane 

do 31.12.1995 r. 

Pojazdy wyprodukowane 

po 1.01.1996 r. 

Posiadające ważny 

aktualnie certyfikat 

ekologiczny 

katalizator 

Bez certyfikatu 

ekologicznego 

Posiadające ważny 

aktualnie certyfikat 

ekologiczny 

katalizator 

Bez certyfikatu 

ekologicznego 

  1. Autobus do 15 miejsc    900 1.000    810    900 

  2. Autobus od 16 miejsc 

do 29 miejsc 
1.260 1.400 1.130 1.260 

  3. Autobus równej lub 

wyższej 

30 miejsc 

1.620 1.800 1.460 1.620 
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UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad poboru 

i wysokości 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.)  

oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

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

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej na terenie 

Gminy Gaworzyce w wysokości 13,00 złotych. 

§ 2 

1. Opłata targowa pobierana jest przez  inkasenta – 

pracownika Referatu Finansów Urzędu Gminy 

w Gaworzycach. 

2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwito-

wanie wydane przez inkasenta. 

§ 3 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta, o którym mo-

wa w § 2 pkt 1, w wysokości 10% zainkasowanej 

opłaty. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XII/112/2000 Rady Gminy 

w Gaworzycach z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie 

wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso i uchwała nr XVIII/158/2000 

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2000 r. 

w sprawie stawek dziennych opłaty targowej i sposo-

bu jej poboru. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 DARIUSZ CIENIUCH 
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UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 

użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. 

Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; 

z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; 

z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, 

poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, 

poz. 1410) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnie-

nia od podatku rolnego użytków rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnie-

niem”. 

§ 2 

1. Zwolnienie następuje na wniosek podatnika. 

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcze-

śniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego 

po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 

którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności 

numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchni 

i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia 

(1–3 lata). 

§ 3 

1. Warunki zwolnienia są następujące: 

a) zaprzestanie uprawy roślin, 

b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwi-

skowe, 

c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele pa-

szowe, 

d) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów. 

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione 

łącznie. 

 

§ 4 

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-

żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-

gaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której 

mowa w pkt 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzę-

du Gminy w Gromadce w terminie 14 dni o zaist-

niałych zmianach w przypadku wcześniejszego pod-

jęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XVII/90/92 Rady Gminy w Gro-

madce z dnia 15 września 1992 r. w sprawie określe-

nia trybu i zasad zwolnień z podatku od gruntów odło-

gowanych. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 ADAM KOZIOŁ 
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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

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

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

z późn. zm.), art. 41 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

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

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

 

§ 1 

Podatek od posiadania jednego i każdego następnego 

psa wynosi 37,00 zł rocznie. 

§ 2 

Zwalnia się od płacenia podatku właścicieli lub użyt-

kowników nieruchomości do 1 ha, a zamieszkujących 

wolno stojące budynki mieszkalne – od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek pobiera się w połowie wysokości stawek 

w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 

30 czerwca roku kalendarzowego. 

2. Podatek jest płatny z góry bez wezwania do końca 

każdego roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia 

w posiadanie psa. 

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/145/04 Rady Gminy Krośni-

ce z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawki podatku od posiadania psów. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Krośnice. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 STANISŁAW BIEŃ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości 

w 2006 roku 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i 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 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych gra-

nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski 

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

 

 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nie-

ruchomości: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 

od 1 m 2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 0,18 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,58  od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

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

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

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych  

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony 

przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa pu-

blicznego,b) pozostałe budynki lub ich części, które 

wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekaza-

nego w zamian za emeryturę lub rentę pod warun-

kiem, iż nie są one zajęte na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej innej niż rolnicza. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIX/146/2004 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości 

w 2005 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 HENRYK MAZUR 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 

z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 

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

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

 

 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        600 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       760 

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton        950 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w za-

leżności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowi-

tej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz 

innymi systemami zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton     880 

b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton     910 

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton     970 

d) nie mniej niż 15 ton                          1.400 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz 

innymi systemami zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1.080 

b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1.300 

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 1.300 

d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1.390 

e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1.710 

f) nie mniej niż 25 ton                    1.800 

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne oraz innymi systemami zawieszenia 

osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 1.940 

b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 2.040 

c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2.140 

d) nie mniej niż 29 ton. mniej niż 31 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne:      2.380 

– z innymi systemami zawieszenia osi jezd-

nych:           2.500 

e) nie mniej niż 31 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne:      2,380 

– z innymi systemami zawieszenia osi jezd-

nych:           2.500 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton     1.300 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów, równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojaz-

du i rodzaju zawieszenia: 

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 1.400 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 1.460 

c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton 1.560 

d) nie mniej niż 31 ton  

– z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne:      1.876 

– z innymi systemami zawieszenia osi jezd-

nych:           1.936 

2) o trzech osiach  z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton 1.840 

b) nie mniej niż 40 ton  

– z zawieszeniem pneumatycznym lub uzna-

nym za równoważne:      2.368 

– z innymi systemami zawieszenia osi jezd-

nych:           2.504 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego            400 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 

innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton   800 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton   800 

c) nie mniej niż 25 ton         800 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów: 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton   580 

b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony   900 

c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton 1.350 

d) nie mniej niż 38 ton                           1.700 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 

lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów:  
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a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 1.160 

b) nie mniej niż 38 ton                       1.450 

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniej niż 15 miejsc                               410 

b) od 15 miejsc włącznie i mniej niż 30 miejsc 656 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc      1.280 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/84/2003 Rady Gminy 

w Marciszowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 

podatku od środków transportowych na rok 2004. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej, niż 

od 1stycznia 2006 roku.  

 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 HENRYK MAZUR 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDROŻU WIELKIM 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych 

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

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

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1579) w związku 

z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; 

z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 

poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 

959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 

1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, 

poz. 1419) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/97/04 Rady Gminy w Wądrożu 

Wielkim z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 

Wądroże Wielkie. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 

2006 roku oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim.  

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 JAROSŁAW LASKA 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 

23 listopada 2005 r. (poz. 4338) 

 

 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKOW 

BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE 

Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 

ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów ciągnik siodł.+ naczepa, 

ciągnik balast. + przyczepa (w t) 

Stawka Stawka 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.140,00 1.240,00 

18 25 1.240,00 1.340,00 

25 31 1.340,00 1.440,00 

31  1.440,00 1.936,29 

Trzy osie 

12 40 1.550,00 1.880,00 

40  1.750,00 2.505,15 
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UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie 

Gminy Ciepłowody na 2006 rok 

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

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

w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach  lokalnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  Rada 

Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się w 2006 roku opłatę targową w wysokości 

10,– zł dziennie. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej przez tzw. „wy-

kupienie placowego” w drodze inkasa przez sołty-

sów z wyjątkiem Ciepłowód, gdzie inkasentem jest 

Zakład Usług Komunalnych w Ciepłowodach. 

2. Ustala się 30% prowizji za pobór opłaty targowej 

przez inkasentów tej opłaty. 

 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do ustalenia wyso-

kości opłaty targowej na 2006 rok. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 MARIAN KOZYRA 
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4340 

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

obliczania podatku rolnego w 2006 r. w Gminie Jerzmanowa 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. 

(M. P. Nr 62, poz. 867) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowa-

ną za podstawę obliczania podatku rolnego w 2006 r. 

z kwoty 27,88 zł za 1 q do kwoty 24,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXV/120/2004 Rady Gminy 

Jerzmanowa z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podsta-

wa obliczania podatku rolnego w 2005 r. w Gminie 

Jerzmanowa. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 

 

4341 

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2006 

 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.) 

w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gmi-

ny Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-

chomości. 

2. Stawki podatku wynoszą: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków – 

0,68 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalno-

ści gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
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e) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej, 

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

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

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXV/119/2004 Rady Gminy 

Jerzmanowa z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 

 

 

 

 

 

4342 

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

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

Nr 200, poz. 1583; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, 

poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, 

poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, 

poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, 

poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 

Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomo-

ści: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 14,81 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu materiałem siewnym – 

8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,55 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,27 zł od 1 m2 powierzchni, 

3) od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 

lub ich części określone w § 1 pkt 1 lit. e: 

1) zajęte na przystanki, remizy ochotniczych straży 

pożarnych, ochronę zdrowia, działalność kultu-

ralną i szalety publiczne, 
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2) wykorzystywane do oczyszczania ścieków 

i cmentarze. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty 

zajmowane na cele, o których mowa w ust. 1. 

3. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie sto-

suje się do budynków lub ich części oraz gruntów 

związanych z prowadzoną działalnością gospodar-

czą inna niż rolnicza lub leśna. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

 

 

 

 

 

§ 4 

Traci moc uchwała rady gminy w Legnickim Polu 

nr XVIII/93/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w spra-

wie ustalenia wysokości stawek podatku od nierucho-

mości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 248, 

poz. 4090). 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego z mocą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 KRZYSZTOF DUSZKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz 

wprowadzenia zwolnień w zakresie tego podatku* 

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

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

oraz art. 8, art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

Gminy Męcinka uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transpor-

towych od jednego środka transportowego: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

się całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –    617,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie          – 1.028,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton    – 1.234,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wy-

sokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

3) od  ciągników  siodłowych  i  balastowych  przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 

1.440,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości 

określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

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

nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego – 1.234,00 zł, 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego w wysokości okre-

ślonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc     – 1.440,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.820,00 zł 

§ 2 

Stawki określone w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 podlegają obni-

żeniu po spełnieniu określonych warunków proekolo-

gicznych i wynoszą: 

1) dla środków transportowych, których wiek nie 

przekracza 10 lat i które posiadają sprawny katali-

zator spalin: 
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a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 włącznie   –    540,00 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton 

włącznie         –    900,00 zł 

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  – 1.080,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 

1.260,00 zł, 

c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-

witą od 7 ton i 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego – 1.080,00 zł, 

d) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

– mniej niż 30 miejsc     – 1.260,00 zł 

– równej lub wyższej niż 

30 miejsc        – 1.560,00 zł 

2) dla pojazdów wyposażonych dodatkowo w silnik 

EURO 1, EURO 2 lub EURO 3 stawka ulega dalsze-

mu obniżeniu i wynosi: 

a) dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 włącznie   –    500,00 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 włącznie –  850,00 zł 

– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  – 1.000,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 

1.180,00 zł, 

c) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 

1.000,00 zł, 

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc sie-

dzenia: 

– mniej niż 30 miejsc    – 1.200,00 zł 

– równej lub wyższej 

niż 30 miejsc       – 1.560,00 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY 

 RADY GMINY 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 

 

 

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały. 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Gminy Męcinka z dnia 24 listo-

pada 2005 r. (poz. 4343) 

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 

RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1.000,00 1.200,00 

13 14 1.100,00 1.300,00 

14 15 1.200,00 1.400,00 

15  1.300,00 1.500,00 

Trzy osie 

15 17 1.100,00 1.300,00 

17 19 1.200,00 1.400,00 

19 21 1.300,00 1.500,00 

21 23 1.400,00 1.600,00 

23 25 1.500,00 1.700,00 

25  1.600,00 1.800,00 

Cztery osie i więcej 

23 25 1.300,00 1.500,00 

25 27 1.500,00 1.700,00 

27 29 1.600,00 1.800,00 

29 31 1.800,00 2.453,00 

31  2.000,00 2.453,00 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 

Gminy Męcinka z dnia 24 listo-

pada 2005 r. (poz. 4343) 

 

 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKÓW BALASTOWYCH 

PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZPĄ LUB PRZYCZEPĄ 

O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 

RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.200,00 1.300,00 

18 25 1.300,00 1.400,00 

25 31 1.400,00 1.500,00 

31  1.500,00 1.938,00 

Trzy osie 

36 40 1.600,00 2.000,00 

40  1.800,00 2.549,00 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 255 –  26253  – Poz. 4343 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 

Gminy Męcinka z dnia 24 listo-

pada 2005 r. (poz. 4343) 

 

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 

POSIADAJĄDOPUSZCZLNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18    900,00 1.000,00 

18 25    950,00 1.050,00 

25  1.000,00 1.100,00 

Dwie osie 

23 28    950,00 1.050,00 

28 33 1.000,00 1.100,00 

33 38 1.100,00 1.291,00 

38  1.500,00 1.700,00 

Trzy osie 

36 38 1.300,00 1.400,00 

38  1.600,00 1.700,00 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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