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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

26306
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Poz. 4344

z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od
2
1 m powierzchni uŜytkowej 0,56 zł.
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części, w których
zastosowano wyłącznie stałe ogrzewanie elektryczne,
2
gazowe, olejowe, wiatrowe lub słoneczne – od 1 m
powierzchni uŜytkowej 0,28 zł.
3. Od budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
2
działalności gospodarczej – od 1 m powierzchni uŜytkowej 17,37 zł.
4. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przeznaczonych na
cele handlowe:
2
2
a) o powierzchni uŜytkowej 1500 m – 2000 m
2
– od 1 m powierzchni uŜytkowej 17,80 zł
b) o
powierzchni
uŜytkowej
przekraczającej
2
2000 m
2
– od 1 m powierzchni uŜytkowej 18,43 zł
5. Od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi2
kowanym materiałem siewnym – od 1 m powierzchni
uŜytkowej 8,58 zł.
6. Od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
2
świadczeń zdrowotnych – od 1 m powierzchni uŜytkowej 3,71 zł.
7. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na:
– prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego,
– działalność statutową, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą,
– garaŜe,
– inne (np. budynki gospodarcze, komórki, itp.)
2
– od 1 m powierzchni uŜytkowej 6,17 zł.
8. Od budowli 2% ich wartości.
9. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
2
– od 1 m powierzchni 0,63 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– od 1 ha powierzchni 3,61 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego
2
– od 1 m powierzchni 0,24 zł.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości lub ich części, stanowiące własność
lub będące w posiadaniu ociemniałych osób niepełnosprawnych, z którymi nie zamieszkują inne osoby posiadające własne źródło utrzymania, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. niezabudowane grunty dzierŜawione od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na cele
rekreacyjne, przydomowe lub pod uprawę warzyw,
2
których łączna powierzchnia nie przekracza 100 m , z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3. grunty, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków, związane z budową
budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia
działalności gospodarczej lub remontem budynku powodującym wyłączenie go z działalności gospodarczej,
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
§3
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 3, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr
69/2001
w
sprawie
stosowania
art.
87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. WE L nr 10
z 13 stycznia 2001).
2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą moŜe
uzyskać pomoc, o której mowa w § 2 pkt 3, jeŜeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 pkt 3, udziela się na
złoŜony w organie podatkowym udokumentowany
wniosek podatnika, przy czym okres zwolnienia liczy
się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym podatnik uzyskał pozwolenie na
budowę budynku, do czasu uzyskania pozwolenia na
jego uŜytkowanie, jednakŜe nie dłuŜej niŜ 24 miesiące.
§4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Jeleniej Góry.
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§5

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

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

§6
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr 328/XXVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości, jednakŜe nie wcześniej niŜ z dniem 31
grudnia 2005 r.

PRZEWODCZNIĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY PLESKOT

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4345
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZ
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie określenia 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.),
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84
z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości
1) od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą ,bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewiden2
cji gruntów i budynków od 1 m powierzchni –
0,60 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,40
zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publiczne2
go od 1m powierzchni – 0,10 zł,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych od 1 m powierzchni uŜytkowej –
0,52 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 16,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia2
łem siewnym od 1 m powierzchni uŜytkowej –
8,20 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot2
nych od 1 m powierzchni uŜytkowej – 3,50 zł,
2
e) pozostałych – od 1 m powierzchni uŜytkowej:
– garaŜe prowizoryczne, szopy, budki – 6,00 zł
– garaŜe typowe – 4,00 zł

– pozostałe budynki zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicz2
nego od 1 m powierzchni uŜytkowej – 2,00
zł,
3) od budowli – 2% ich wartości określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
2. 1) Zwalnia się grunty i budynki gospodarcze lub ich
części po byłych gospodarstwach rolnych uŜytkowane przez emerytów i rencistów przekazane
uprzednio na Skarb Państwa, a stanowiące do
Ŝywocie nie wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej innej niŜ rolnicza lub
leśna.
2) Zwalnia się budynki i grunty będące w posiadaniu
jednostek organizacyjnych gminy związanych z
prowadzeniem działalności kulturalnej sportowej,
ochrony przeciwpoŜarowej, zaopatrzenia wsi w wodę oraz lokale lub ich części stanowiące własność
gminy niewykorzystane na potrzeby organów administracji gminy, a wydzierŜawione do prowadzenia działalności gospodarczej.
3) Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod ogólnodostępne place zabaw dla dzieci.
3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w
drodze inkasa przez
– sołtysów na terenie wsi
– inkasenta Agnieszkę Walenczak na terenie miasta
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna
uchwała.
§2
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Traci moc uchwała nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego w roku
2005, określenia stawek podatku od nieruchomości,
środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4548 ze zmianami).
§3

Poz. 4345 i 4346

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1
stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

ZDZISŁAW NICPOŃ

§4
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4346
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości
na
terenie Gminy Bardo*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 6 pkt. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Określa się stawki podatku od nieruchomości:
2
1. od 1 m powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 0,61 zł
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 0,11 zł
2. od 1 ha powierzchni gruntów
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodneretencyjne lub elektrowni wodnych 3,30 zł
2
3. od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,48 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 8,20 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50
zł
e) zajętych na garaŜe 5,10 zł
§3
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

f) gospodarczych (np. stodoły, komórki) 4,70 zł
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 5,80 zł
4. od budowli – 2 % ich wartości.
§2
1. ObniŜa się stawkę podatku od nieruchomości od gruntów określoną w § 1 pkt. 1 ppkt. a związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
z zakresu produkcji materiałów budowlanych do 0,57
2
zł za 1 m powierzchni.
2. ObniŜa się stawkę podatku od nieruchomości określoną w § 1 pkt. 3 ppkt. f do kwoty 3,60 zł za
2
1 m powierzchni uŜytkowej od budynków, których
właścicielami są renciści, emeryci.
3. Podstawą zastosowania stawek jest decyzja ZUS
przyznającą rentę lub emeryturę, którą podatnik jest
zobowiązany okazać organowi podatkowemu w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego. Po tym
terminie zastosowanie stawek wymienionych w punkcie 2 dla ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym okazano decyzję przyznającą rentę
lub emeryturę.
a) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności
ochotniczych straŜy poŜarnych, zabezpieczenia
przeciwpoŜarowego
b) nieruchomości
słuŜące
do
odprowadzania
i oczyszczania ścieków,
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c) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności
przez samorządowe instytucje kultury w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu.
§4
1. Podatnicy wpłacają podatek od nieruchomości na
konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie,
BS O/Bardo nr 18953310432002000030980002 lub
sołtysowi, pobierającemu podatek w drodze inkasa.
2. Inkasentowi (sołtysowi) przysługuje prowizja od pobranych
podatków
na
podstawie
uchwały
nr II/4/02 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 2 grudnia
2002 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych
z terenu gminy Bardo oraz określenia inkasentów i
wysokości ich wynagradzania.

Poz. 4346 i 4347

Traci moc uchwała nr XVIII/139/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wysokości
stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Bardo.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Bardo.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006
roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§5
MARIA MAJKOWSKA
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4347
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych Gminy Góra na rok 2006*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. J. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 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, Nr 175,
poz. 1457) oraz art. 5 ust. 1–4, art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 1–4 ustawy
1
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm. Dz. U. z 2002 r. 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.
1199,
Nr
164,
poz.
1365,
Nr
167,
poz.
1399
i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz. 956
z
dnia
14
listopada
2005
r.),
art.
4
ust.
1–5
i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(t.j. Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1682 ze zm. Dz. U. Nr 216 poz. 1826
z 2002) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20
października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaŜy drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (M. P. Nr 62 poz. 868 z dnia 26 października 2005 r.), art. 6 ust. 1, 2,
3
i
art.
6b
ustawy
z
dnia
15
listopada
1984
r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm. Dz. U.
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 Dz. U. Nr 91, poz. 409, z 1997 Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 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, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M. P. Nr
62, poz. 867 z dnia 26 października 2005 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co
następuje:
2
§1
a) od 1 m
powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
Stawki podatku od nieruchomości:
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
1) od gruntów od nieruchomości:
gruntów i budynków 0,56
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b) od 1 ha gruntów pod jeziorami, a takŜe gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,22
2
c) pozostałych od 1 m powierzchni – w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 0,17
2) od budynków lub ich części:
2
a) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych 0,52
2
b) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
14,56
2
c) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
6,66
2
d) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,59
2
e) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 3,64
3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

Poz. 4347
§4

Zwalania się od podatku od posiadania psów, psy słuŜące
do pilnowania zakładu.
§5
Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się
do 30 czerwca kaŜdego roku podatkowego.
§6
W celu ustalenia podatku leśnego na rok 2006 przyjmuje
się na terenie miasta i gminy Góra cenę drewna w wysokości 131,35 zł w związku z tym stawka podatku leśnego
z 1 ha w roku 2006 wynosi m 28.897 zł.
§7
W celu ustalenia podatku rolnego na rok 2006 przyjmuje
się na terenie miasta i gminy Góra cenę Ŝyta w wysokości
27,88 zł, w związku z tym stawka podatku rolnego za 1 ha
przeliczeniowy w roku 2006 wynosi 69,70 zł, a za 1 ha
wynikający
z
ewidencji
gruntów
i budynków 139,40 zł.
§8
Podatki płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, u inkasenta – sołtysa lub na rachunek w Banku BZ
WBK I/O Góra 07 1090 12610000 0001 0197 1942.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§2

§ 10

Zwalania się od podatku od nieruchomości budynki pozostałe, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. e z wyjątkiem garaŜy
jeŜeli ich właścicielami lub posiadaczami są:
– emeryci i renciści,
– osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Zwolnienie to nie dotyczy budynków zakwalifikowanych
jako garaŜe.

Traci moc uchwała nr XXIII/178/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 listopada 2004 r.
§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

§3
Ustala się na obszarze miasta i gminy Góra podatek od
posiadania psów dla osób fizycznych w następujących
stawkach rocznych: od kaŜdego psa – 32 zł.

IRENA KRZYSZKIEWICZ

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4348
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
od tego podatku*
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Poz. 4348

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miejska w Leśnej, uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie, odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
– 0,21 zł od 1 m powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 17,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzanie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 6,17 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

a) budynki gospodarcze lub ich części stanowiące
własność rencistów i emerytów, którzy przekazali
swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowiące główne źródło utrzymania z wyjątkiem na prowadzenie działalności gospodarczej,
b) cmentarze komunalne,
§3
1. Na terenie gminy zarządza się pobór podatku od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Na terenie miasta podatek od nieruchomości osób
fizycznych podlega wpłacie do kasy urzędu.
§4
Traci moc uchwała nr XXXIII/185/04 Rady Miejskiej w
Leśnej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§6
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej i na tablicach ogłoszeń we wszystkich
sołectwach na terenie Gminy.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2006.

§2

PRZEWODNICZĄCY RADY

1. Zwalania się z podatku od nieruchomości:
ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4349
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
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Poz. 4349

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5
i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Piława Górna:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł
2
od 1 m powierzchni,
b) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publiczne2
go – 0,21 zł od 1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
2
gospodarczej – 16,36 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia2
łem siewnym – 8,38 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot2
nych od 1 m powierzchni uŜytkowej – 3,70 zł,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku pu2
blicznego – 5,92 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.

nych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niemających
osobowości
prawnej,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych;
b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w
posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury
oraz gminnych jednostek budŜetowych;
c) nieruchomości zajęte na potrzeby straŜy poŜarnych;
d) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego oraz organizacje poŜytku publicznego;
e) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust 1, nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§3
Traci moc uchwała nr 165/XXVIII/2004 Rady Miejskiej w
Piławie Górnej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie
rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Piława Górna.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie od 1 stycznia 2006 roku.

§2

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycz-

TADEUSZ CHRZANOWSKI

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4350
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia ceny Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2006*
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 18
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Poz. 4350 i 4351

ust. Ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwal, co następuje:
§1

§3

Przyjąć jako cenę I kwintala Ŝyta będącego podstawą
obliczenia podatku rolnego na 2006 rok kwotę – 27,88 zł.

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

§2

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy
Śląskiej.

WALDEMAR WAWRZYŃSKI
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4351
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Międzyborzu uchwala, co następuje:
§1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m powierzchni 0,64 zł,
2) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
3,04 zł,
3) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m
powierzchni uŜytkowej 0,14 zł,
2. Od budynków lub ich części:
2
1) mieszkalnych od 1 m powierzchni uŜytkowej 0,46
zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych
2
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m
powierzchni uŜytkowej 14,57 zł,
których jest na tych nieruchomościach prowadzona
działalność gospodarcza,
2. budynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej stanowiące własność emerytów i rencistów rolnych,
3. o 50 % stawki budynki gospodarcze stanowiące własność emerytów i rencistów utrzymujących się wyłącznie z renty lub emerytury.
§3

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym od 1 m powierzchni uŜytkowej 7,05 zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1
2
m powierzchni uŜytkowej 3,01 zł,
5) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego od 1 m
powierzchni uŜytkowej 3,84 zł,
3. Od budowli ich wartości 2 %.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy prowadzące działalność w zakresie
oświaty, wychowania przedszkolnego, kultury, działalności komunalnej oraz działalności ochotniczych straŜy
poŜarnych,
z
wyjątkiem
sytuacji
w
Traci moc uchwała nr XXIV/169/04 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Międzybórz.
§5
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

RADY MIEJSKIEJ
HENRYK ZAWADZKI

PRZEWODNICZĄCY
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4352
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz
w roku 2006*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 68, poz.
956.), uchwala, się co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
–
16,70
zł
od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi2
kowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
4) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu2
blicznego po 5,69 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
Skarbu Państwa pod warunkiem, Ŝe nie są wykorzystywane na cele inne niŜ rolnicze,
2) budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy
Milicz, będące w administrowaniu jednostek organizacyjnych gminy; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
inną niŜ działalność statutowa tych jednostek
3) kaplice wiejskie w budynkach niebędących własnością
parafii,
4) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie
hoteli lub moteli w okresie pierwszych trzech lat od

2

świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
6) od budowli – 2% wartości
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od
1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego po
2
0,15 zł od 1 m powierzchni.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze w obrębie nieruchomości emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia z tytułu
przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz
rozpoczęcia w nich prowadzenia działalności hotelarskiej lub motelarskiej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Milicz.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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EDWARD RYBKA

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4353
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 19 pkt 1 ppkt a, b, d – ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr
9, poz. 84 z późn. zm.)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 859) Rada Miejska w Sobótce
uchwala:
§1
1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, które
wynoszą rocznie:
2
1) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł
2
2) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części stanowiących własność
emerytów i rencistów 0,28 zł
2
3) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej 18,00 zł
2
4) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,70 zł
2
5) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł
2
6) od 1 m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizację poŜytku publicznego 6,17 zł
2

2) Powierzchnię uŜytkową powyŜej 150 m budynków
mieszkalnych stanowiących własność rencistów i
emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne
na Skarb Państwa.
3) Budynki gospodarcze w całości, jeŜeli nie są wynajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej,
a
stanowią
własność
rencistów
i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne
na Skarb Państwa.
§2

7) od budowli, w tym równieŜ : od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody,
od budowli słuŜących do odprowadzania ścieków
2%
2
8) od 1 m
powierzchni gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 0,66 zł
9) od gruntów
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.
3,61 zł pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku
publicznego przez organizację poŜytku publicznego od 1 m kw. pow. 0,30 zł
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty i budynki wykorzystywane na cele statutowe
będące w posiadaniu
– przedszkoli,
– straŜy poŜarnych,
– gminnych jednostek budŜetowych,
– samorządowych instytucji kultury,
– świetlic wiejskich,
1. Wysokość podatku od posiadania psów wynosi: 52,00
zł.
2. Podatek od posiadania psów płatny bez wezwania do
dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w
których istniał obowiązek podatkowy.
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3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
4. Podatek płacony jest z góry bez wezwania do dnia 15
marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa – na konto UMiG Sobótka nr 56 9574 1015
2003 0200 1605 0001.
§3
1. Stawki opłaty targowej wynoszą:
1) SprzedaŜ z kosza, roweru i ręki za 1 stanowisko
stawka dzienna 6,00 zł
2) SprzedaŜ z małego stolika (do 0,8 m kw.), wózka
stawka dzienna 7,00 zł
3) SprzedaŜ ze stołu lub łóŜka za 1 stanowisko
stawka dzienna 11,00 zł
4) SprzedaŜ ze straganu metalowego, zadaszonego
za 1 stanowisko stawka dzienna 15,00 zł
5) SprzedaŜ z namiotu o pow. do 6 m kw. za
1 stanowisko stawka dzienna 27,00 zł
6) SprzedaŜ z namiotu o pow. od 6 do 9 m kw. za 1
stanowisko stawka dzienna 29,00 zł
7) SprzedaŜ z namiotu o pow. od 9 do 12 m kw. za
1 stanowisko stawka dzienna 31,00 zł
8) SprzedaŜ z samochodu o ładowności do
500 kg za 1 stanowisko stawka dzienna
14,00 zł
9) SprzedaŜ z samochodu o ładowności do
1000 kg za 1 stanowisko stawka dzienna 17,00 zł
10) SprzedaŜ z konteneru, kiosku stawka dzienna
21,00 zł
2. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej ciąŜy na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach
organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaŜy na targowiskach.

Poz. 4353
§4

1. Stawki opłaty administracyjnej za następujące czynności
urzędowe
wynoszą:
za
sporządzenie
i wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 100,00 zł za kaŜdą pełną lub rozpoczętą stronę
formatu A 4
2. Łączna opłata, o której mowa w § 4 ust.1 nie moŜe
przekroczyć kwoty 204,49.
3. Ustaloną zgodnie z ust.1 opłatę administracyjną uiszcza się gotówką na konto UMiG Sobótka nr 56 9574
1015 2003 0200 1605 0001 przed dokonaniem czynności urzędowej.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Sobótka.
§6
Traci moc uchwała nr XXIV/202/2004 Rady Miejskiej w
Sobótce z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości podatków i opłat lokalnych.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
ANNA KWAŚNIEWSKA

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4354
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje:
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§1

§2

Ustala się wysokość podatku od nieruchomości, który w
stosunku rocznym wynosi:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,51 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej,
2. od budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą inna niŜ rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro2
wadzenie działalności gospodarczej 16,78 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej,
3. od budynków, ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi2
kowanym materiałem siewnym 8,50 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
2
świadczeń zdrowotnych 3,67 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu2
blicznego 5,61 od 1 m powierzchni uŜytkowej,
6. od budowli 2% wartości,
7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej inną niŜ rolnicza lub leśna 0,62 zł od 1
2
m powierzchni,
8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,58 zł od 1 ha powierzchni,
9. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 0,12 zł za
2
1 m powierzchni.

Oprócz zwolnień ustawowych określonych w ustawie o
podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991
roku (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) zwalania się z podatku:
1. budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem
działalności w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej na
terenie miasta i gminy Twardogóra,
2. budowle wykorzystywane bezpośrednio do zaopatrywania w wodę, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej
wody, budowle słuŜące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio
związane z procesem poboru i uzdatniania wody;
3. grunty emerytów i rencistów, którzy uzyskali prawo
emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego, zamieszkałych samodzielnie na terenie gminy Twardogóra i na ich nieruchomości nie jest
prowadzona działalność gospodarcza,
4. budynki związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych
oraz ich udostępniania uŜytkownikom.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Twardogóra.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
STANISŁAW ADAMSKI

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4355
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLINCU
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 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.), oraz art.
5 ust. 1–4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co
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następuje:
2

§1
Stawki podatku od nieruchomości ustala się w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m powierzchni 0,65 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej agroturystycznej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –
2
od 1 m powierzchni 0,34 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni 3,10 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności poŜytku publicznego
2
przez organizacje poŜytku publicznego – od 1 m
powierzchni 0,12 zł
2. od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – od 1 m powierzchni uŜytkowej
0,54 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – od 1 m powierzchni uŜytkowej 17,50
zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej agroturystycznej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej agroturystycznej – od 1
2
m powierzchni uŜytkowej 9,20 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – od 1 m powierzchni uŜytkowej 7,50 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od
2
1 m powierzchni uŜytkowej 3,50 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje

poŜytku publicznego od 1 m powierzchni uŜytkowej 5,50 zł
3. od budowli – % wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych 2 % ich wartości
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
a) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na
potrzeby świadczenia usług z zakresu: ochrony
zdrowia oraz działalności w zakresie kultury , kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej,
b) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na
potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej,
c) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
d) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budŜetowych Gminy Węgliniec, za wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierŜawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku budowle będące sieciami wodnymi i kanalizacyjnymi.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i
Miasta Węgliniec.
§4
Traci moc uchwała nr 156/XXVII/04 Rady Miejskiej w
Węglińcu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podatkowego 2006.
PRZEWODNICZĄCY RADY
MIROSŁAW SOCHOŃ

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4356
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta dla celów podatku rolnego
na 2006 rok*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w
Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
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§1

§3

Średnia cena skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2004 roku, określona w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października
2005 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 867), wynosi 27,88 zł –
jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2006 rok
przyjmuje się kwotę 27,88 zł za 1 dt.
§2

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

ANNA ROSA

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4357
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
z dnia 25 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od tego podatku*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 5 ust.1, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zmianami) uchwala, się co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice
Śląskie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – 0,49 zł od
2
1 m powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,16
2
zł od 1 m powierzchni
d) od gruntów pozostałych będących w posiadaniu
emerytów i rencistów na ich wniosek, stosuje się
od pierwszego dnia miesiąca, następującego po
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego za wyjątkiem garaŜy 3,52 zł
2
f) od 1 m powierzchni uŜytkowej garaŜy 4,84 zł
3) od budowli 2 % ich wartości
§2
1. Poza przypadkami określonymi w art. 7 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych, zwalnia się z podatku, nieruchomości zajęte na przedszkola, świetlice wiejskie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ząbkowicki Ośrodek Kultury,
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Zwią-

miesiącu, w którym złoŜono wniosek –
2
0,11 zł od 1 m powierzchni
2) od budynków lub ich części:
2
a) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,43 zł
2
b) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich
części związanych z działalnością gospodarczą inną niŜ rolnicza lub leśna oraz od części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej14,50 zł
2
c) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,75 zł
2
d) od 1 m powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,71 zł
2
e) od 1 m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym równieŜ zajętych
zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Społeczne Ognisko Muzyczne, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Inicjatyw
Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynek administracyjno-biurowy Zarządu Budynków Komunalnych za wyjątkiem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców wykonujących zadania własne gminy w zakresie
poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody za wyjątkiem powierzchni uŜytkowej budynków oraz gruntów
przynaleŜnych do tych budynków.
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4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty przydzielone do bezpłatnego uŜytkowania osobom, które
przekazały gospodarstwa rolne Państwu w zamian za
rentę lub emeryturę.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic
Śląskich.
§4

Poz. 4357 i 4358

niająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie nr
III/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
tego podatku oraz uchwała nr IX/52/2003 Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskie z dnia 28 listopada 2003 roku zmie-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ DOMINIK

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4358
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji
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; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
1
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 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291
i Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91,
poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272 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 Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) uchwala się,
co następuje:
§1
§3
Wprowadza się wzory informacji i deklaracji do stosowania na terenie Gminy określone niŜej wymienionymi załącznikami do uchwały:
Załącznik nr 1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
Załącznik nr 2 – Deklaracja na podatek od nieruchomości,
Załącznik nr 3 – Informacja w sprawie podatku rolnego,
Załącznik nr 4 – Deklaracja na podatek rolny,
Załącznik nr 5 – Informacja w sprawie podatku leśnego,
Załącznik nr 6 – Deklaracja w sprawie podatku leśnego.
§2
Wykonanie
Bolkowa.

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi

Traci moc uchwała nr III/16/02 Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów
informacji i deklaracji.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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Poz. 4358
HENRYK BACZMAŃSKI

----------------------------------1 niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
– dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 19912 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z dnia 17.12.1992),
– dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej – wydanie specjalne: t.j. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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4359
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZELINIE
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od nieruchomości*
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami), w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
(M.P.
Nr
68,
poz.
956)
Rada
Miejska
Strzelina
uchwala,
co następuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Strzelin uchwala się w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,56 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,21 zł od
1 metra kwadratowego powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 metra kwadratowego
powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,65 zł od 1 metra kwadratowego
powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,22 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
– 3,33 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni
uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,99 zł od
l metra kwadratowego powierzchni uŜytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości lub ich części stanowiące własność
ociemniałych inwalidów 1 grupy, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci posiadające własne
źródło utrzymania, z wyjątkiem części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. budynki gospodarcze stanowiące własność samotnych
emerytów i rencistów (tj. niezamieszkujących z innymi
osobami) otrzymujących świadczenia emerytalnorentowe z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym.
3. nieruchomości lub ich części oraz grunty zajęte na
Ŝłobki oraz przez jednostki budŜetowe i zakłady budŜetowe gminy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Strzelin.
§4
Traci moc uchwała nr XXXI/268/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
§5
Uchwała po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń Rady Miejskiej Strzelina oraz rozplakatowana w
miejscach publicznych.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednakŜe nie wcześniej niŜ od 1 stycznia
2006 roku.

§2
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄC
Y
RADY MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW RATAJ
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4360
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od
posiadania psa
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, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 pkt 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 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), Rada Miejska w Jaworze uchwala, co
następuje:
§1

§3

Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od posiadania psa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwala podlega rozplakatowaniu na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Jaworze.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jawora.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF SASIELA
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4361
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na
2006 rok, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności 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, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 pkt 1–3 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 Ministra
Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysoko ci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada
Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:
§1

§4

Wysokość stawki podatku od posiadania jednego psa na
2006 rok wynosi – 25,00 zł rocznie.

Podatek od posiadania psów wpłacany jest na konto
Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w kasie Urzędu.

§2

§5

Podatek od posiadania psa płacony jest bez wezwania w
dwóch równych ratach: do 15 kwietnia i do
15 września w roku podatkowym, lub w terminie dwóch
tygodni od wejścia w posiadanie psa.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale podlega rozplakatowaniu na
tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Jaworze.

§3
Podatek od posiadania psa pobiera się w wysokości obniŜonej o połowę, jeŜeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF SASIELA

4362
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo ci na 2006 rok oraz
wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 175, 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 (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
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysoko ci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz.
956) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:
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§1
Roczna wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2006 wynosi:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,28 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,15 zł od
2
1 m powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,49 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 16,83 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 7,84 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych – 3,46
2
zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 5,62 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
3) budowli – 2% ich warto ci określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji, wypoŜyczania ksiąŜek, pomocy społecznej z
wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jawora.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale podlega rozplakatowaniu na
tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie
Urzędu.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF SASIELA

4363
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (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 175, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 8, art. 10 ust. 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
Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od
środków
transportowych
obowiązujących
w
2006
r.
(M.P. Nr 62, poz. 859) oraz z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:
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§1
Roczna wysoko stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 wynosi:
1) od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.100,00 zł,
2) od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyŜszej ni 12 ton w wysoko ci
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.100,00 zł,
b) powyŜej
5,5
tony do
9
ton
włącznie
1.200,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.300,00 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyŜszej ni 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: 1.100,00 zł,
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości określonej w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
7) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc 500,00 zł,
b) powyŜej 15 do 30 miejsc 1.000,00 zł,
c) powyŜej 30 miejsc 1.600,00 zł
§2
1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa
się i określa się w wysoko ci:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.200,00 zł,
2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
1.200,00 zł,
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b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.300,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.400,00 zł,
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł,
4) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) o 15 miejsc 600,00 zł,
b) powyŜej 15 do 30 miejsc 1.100,00 zł,
c) powyŜej 30 miejsc 1.700,00 zł
2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i
określa w wysokości:
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie
800,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.000,00 zł,
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczep lub przyczep
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
1.000,00 zł,
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.100,00 zł,
c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton 1.200,00 zł,
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadaj dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalności rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego: 1.000,00 zł,
4) od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc 400,00 zł,
b) powyŜej 15 do 30 miejsc 900,00 zł,
c) powyŜej 30 miejsc 1.500,00 zł
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Jawora.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Informacja o uchwale podlega rozplakatowaniu na
tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Jaworze.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KRZYSZTOF SASIELA

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26292 –

Poz. 4363

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26293 –

Poz. 4363

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26294 –

Poz. 4364

4364
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDÓRJ
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*
Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14.11.2005 r. Nr 68,
poz. 956) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1. od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
2
ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł za m powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kręgielni i kortów tenisowych, wyciągów narciarskich i
2
nartostrad – 0,34 zł za 1 m powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,20 zł od
2
1 m powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 17,86 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie kręgielni i kortów tenisowych – 8,93 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 6,17 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
Zdrój z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami).
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte
wyłącznie na potrzeby prowadzenia statutowej
działalności w zakresie ochrony Ŝycia, zdrowia i
mienia przed poŜarami, klęskami Ŝywiołowymi i zagroŜeniami ekologicznymi lub innymi zagroŜeniami
miejscowymi,
b) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte
wyłącznie na młyny,
c) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte
wyłącznie na cmentarze,
d) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte
wyłącznie na potrzeby prowadzenia muzeów nieznajdujących się w rejestrze muzeów prowadzonym
przez
Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
e) budynki, budowle lub ich części oraz grunty zajęte
wyłącznie na zabytkowe ogólnodostępne hale spacerowe wraz z przyległymi tarasami, wpisane do rejestru zabytków, za wejście do których nie jest pobierana opłata, z wyłączeniem części powierzchni
wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
f) nieruchomości lub ich części, stanowiące własność
lub będące w posiadaniu ociemniałych inwalidów, z
którymi nie zamieszkują inne osoby posiadające
własne źródło utrzymania, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
g) budynki i ich części obejmujące lokale mieszkalne
wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi, budowle i
grunty z nimi związane wykorzystywane wyłącznie
na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego.
§3
Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc
uchwała nr XIII/78/2004 Rady Miasta Świeradów§4
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niŜ 1 stycznia 2006 roku.
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Świeradów Zdrój, który zobowiązany jest równieŜ do rozplakatowania uchwały na tablicach ogłoszeń miasta przed
1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

§5
MARIUSZ KIEDRZYN
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4365
UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy
Wojcieszów dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych
(tekst
jednolity
Dz.
U.
z
2001
r.
Nr
9,
poz. 84 z późn. zm.), Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:
§1
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie miasta.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym
mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu
art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE Nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.),
która jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikającego z art. 88 ust.3 Traktatu, ze względu na spełnienie
warunków określonych w Rozrządzeniu Komisji (WE)
nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy w ramach zasady de minimis
3. Wartość pomocy brutto dla jednego przedsiębiorcy,
łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez
niego w ciągu 3 ostatnich lat nie moŜe przekraczać
wartości 100.000 euro.
4. Pomoc, o której mowa w ustępie 1 moŜe być udzielona po spełnieniu następujących warunków:
a) przedsiębiorca dokona na terenie miasta nowej inwestycji w środki trwałe związane z utworzeniem
nowego przedsiębiorstwa,
b) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związany
z nową
inwestycją
wynosi
co najmniej
25 %,
c) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez
5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
3. Podstawą przyznania zwolnień o których mowa w § 1,
2 i 3 jest pisemny wniosek podatnika z adnotacja działu finansowego o niezaleganiu z płatnościami wobec

5. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na
okres jednego roku jeŜeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy, w tym co najmniej dla
30 osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie
Gminy Wojcieszów, poczynając od pierwszego dnia
miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
i zatrudnienie pracowników.
§2
1. ObniŜa się o niŜej podany procent wielkość podatku
od gruntów, budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą podatnika za kaŜdą nową
zatrudniona osobę na nowo utworzonym stanowisku
pracy
w
bieŜącym
roku
podatkowym
z terenu Gminy Wojcieszów – 4% dla podatników zatrudniających od 1 do 5 osób oraz o 2% na kaŜdego
następnego zatrudnionego pracownika.
2. ObniŜa się o 25% wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą jeŜeli działalność
gospodarcza polega na świadczeniu usług hotelarskich lub agroturystycznych.
§3
1. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeŜeli zwiększony
poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały
okres zwolnienia.
2. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się
tylko pracowników zatrudnionych w formie umowy o
pracę.
Gminy wraz z kopiami deklaracji ZUS uwzględniającymi liczbę etatów za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złoŜenia wniosku, a jeśli okres prowadze-
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nia
działalności
nie
przekracza
6 miesięcy naleŜy przedłoŜyć deklaracje począwszy od
miesiąca w którym rozpoczęto działalność gospodarczą.
4. Podatnik po otrzymaniu zwolnienia zobowiązany jest
do przedkładania raz na kwartał kopii comiesięcznej
deklaracji ZUS składanych za osoby objęte ubezpieczeniem.
5. Niespełnienie obowiązku przedkładania co kwartał
comiesięcznej deklaracji rozliczeniowych, o których
mowa w ustępie 4 skutkuje utratą zwolnienia oraz
utratą prawa starania się o ponownie udzielanie ulgi.

Poz. 4365 i 4366
§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Wojcieszów.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
IRENA KOSTIUK

§4
Zwolnienia o których mowa w § 1, 2 i 3 są pomocą publiczną, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem
przepisów o pomocy publicznej.

4366
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIWENIKI
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku 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 późniejszymi
zmianami) w związku z art., 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
1
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenie 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) i obwieszczenie
Ministra
Finansów
z
dnia
13
października
2005
r.
w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M.P.
Nr 62, poz. 859) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 633,00
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.051,00
c) powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton 1.257,00
2. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton wg poniŜszej tabeli:
Masa Całkowita

Stawka podatku
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nie mniej niŜ

mniej niŜ

1

2

Poz. 4366

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3

4

Dwie osie
12 ton

13 ton

54,00

180,00

13 ton
14 ton
15 ton

14 ton
15 ton

180,00
422,00
587,00

422,00
587,00
1.308,00

12 ton
17 ton
19 ton
21 ton
23 tony
25 ton

17 ton
19 ton
21 ton
23 ton
25 ton

180,00
278,00
536,00
695,00
1.061,00
1.061,00

278,00
536,00
695,00
1.061,00
1.648,00
1.648,00

12 ton
25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

25 ton
27 ton
29 ton
31 ton

695,00
706,00
1.102,00
1.741,00
1.741,00

706,00
1.102,00
1.741,00
2.505,00
2.505,00

Trzy osie

Cztery osie i więcej

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniŜej 5,5 ton 633,00 zł
b) od 5,5 tony i poniŜej 9 ton 1.051,00 zł
c) od 9 ton i poniŜej 12 ton 1.473,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton wg poniŜszej tabeli:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa w tonach
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12 ton
18 ton
25 ton
31 ton

18 ton
25 ton
31 ton

12 ton
40 ton

40 ton

Stawka podatku
oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równowaŜne
Dwie osie
54,00
299,00
592,00
1.488,00
Trzy osie
1.318,00
1.782,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
88,00
500,00
958,00
2.008,00
1.782,00
2.505,00

5. od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
– od 7 ton i poniŜej 12 ton 1.257,00 zł
6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniŜszej tabeli:

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

Stawka podatku
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oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12 ton

18 ton

54,00

77,00

18 ton
25 ton

25 ton

216,00
345,00

345,00
592,00

12 ton
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton

12 ton
38 ton

38 ton

Jedna oś

Dwie osie
247,00
649,00
896,00
1.215,00

335,00
896,00
1.365,00
1.792,00

721,00
994,00

994,00
1.354,00

Trzy osie

7. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc 1.483,00
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc 1.875,00
§2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe:
1. wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek i zakładów budŜetowych Gminy Łagiewniki,
2. autobusy stanowiące własność klubów sportowych, wykorzystywane dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej,
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.
§4
Traci moc uchwała nr XVII/161/2004 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ KACZMARCZYK
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

----------------------------------1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
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 Dz. Urz. Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (t.j. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

4367
UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE
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Poz. 4367

z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok oraz
zwolnień od tych podatków*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami) art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 10, art. 14, art. 18
art. 19 pkt 1 a, 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) w związku z
Obwieszczeniem
Ministra
Finansów
z
dnia
27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956 ) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (M.P. Nr 62, poz. 859) Rada
Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2
gruntów i budynków – 0.68 zł od 1 m powierzchni
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni
2
c) pozostałych – 0,33 zł od 1 m powierzchni w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności po2
Ŝytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0.33 zł od 1 m powierzchni
2
2) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł
b) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niŜ rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł
c) od budynków na ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,71 zł
e) od pozostałych – 6,17 zł
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku
publicznego – 6,17 zł
3) od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 4 – 2% ich wartości.
§2
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok
w następującej wysokości:
1. Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony i poniŜej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie – 500,00 zł
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł
c) powyŜej 9 ton – 1.200,00 zł
2) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)

Stawka podatku w złotych
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oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niŜ
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
13
664,00
14
802,00
15
932,00
1042,00
Trzy osie
17
802.00
19
902,00
21
1041,00
23
1186,00
25
1441,00
1441,00
Cztery osie i więcej
25
743,00
27
751,00
29
1110,00
31
1698,00
1698,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

802,00
932,00
1042,00
1441,00
902,00
1041,00
1186,00
1441,00
2067,00
2067,00
751,00
1110,00
1698,00
2355,00
2355,00

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton 1456,00 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Dwie osie
221,00
365,00
648,00
1467,00
Trzy osie
1307,00
1766,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

332,00
572,00
993,00
1859,00
1766,00
2447,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1279,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych
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mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Poz. 4367

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne
Jedna oś
111,00
182,00
328,00
Dwie osie
215,00
628,00
871,00
1178,00
Trzy osie
694,00
966,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

170,00
328,00
575,00
317,00
871,00
1323,00
1530,00
904,00
1230,00

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
Ilość miejsc do siedzenia
do 15 włącznie
powyŜej 15 i poniŜej 30
od 30 do 45 włącznie
powyŜej 45

Stawka podatku w złotych
700,00
1300,00
1400,00
1600,00

§3
1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadanego psa w wysokości – 40,00 zł.
2. Podatek uiszcza się jednorazowo w terminie do 15 marca roku podatkowego do rąk inkasenta, lub na konto tut.
Gminy BGś /O Wałbrzych 08 2030 0045 1110 0000 0086 6850.
§4
Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:
1. Przy sprzedaŜy z pojazdu samochodowego, ciągnika ,przyczepy w wysokości – 10.00 zł
2. Przy sprzedaŜy z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego i wozu konnego – 5.00 zł
3. Za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaŜy niezaleŜnie od branŜy lub rodzaju wykonywania
czynności rzemieślniczych – 10.00 zł
§5
1. Ustala się stawkę administracyjną:
– za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 50.00 zł
– za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40.00 zł
§6
Zwalnia się wymienione w § 1 budynki lub ich części przydzielone i pozostawione do bezpłatnego uŜytkowania osobie
,która przekazała w zamian za emeryturę lub rentę Państwu, jeŜeli nie są wynajęte lub wydzierŜawione, nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci posiadające własne źródła utrzymania oraz działki gruntu przydzielone do bezpłatnego
uŜytkowania takiej osobie.
Zwolnieniu podlegają takŜe budynki gospodarcze lub ich części zajęte przez członka rodziny prowadzącego gospodarstwo rolne
§7
Traci moc uchwała nr XXVII/100/2004 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
a oraz zwolnień od tych podatków.
§8
Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26302 –

Poz. 4367 i 4368
PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
HENRYKA WYSZOWSKA

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4368
UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od podatku*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje:
§1

§2

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Cieszków w następującej wysokości rocznie:
2
1. od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,56 zł,
2
2. od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności – 16,50 zł,
2
3. od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,60 zł,
2
4. od 1 m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków
lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego – 3,65 zł,
5. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy,
2
6. od 1 m budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,71 zł,
7. od gruntów:
a) związanych z działalnością gospodarczą bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
2
gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m powierzchni,
b) zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego 0,12 zł od 1
2
m powierzchni.

Zwolnić od podatku nieruchomości zajęte na:
– samorządowe placówki kulturalne oraz świetlice wiejskie,
– działki rolne doŜywotniego uŜytkowania emerytów
i rencistów po przekazanym gospodarstwie rolnym na
rzecz Skarbu Państwa,
– budynki i ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane do wytwarzania wody, rurociągi i sieci rozdzielcze wody będące w uŜytkowaniu gminnych jednostek
organizacyjnych.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy Cieszków nr XIX/
/98/04 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie określenia
wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości
i zwolnień od podatku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRAśYNA KRAJEWSKA

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4369
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256
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Poz. 4369

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§1
1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dobroszyce:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł
od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,59 zł od 1
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 18,06 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych:
1) z zastrzeŜeniem postanowienia ppkt. 2 w niniejszej literze będących w posiadaniu osób
fizycznych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 5,85 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
2) od pozostałych, będących w posiadaniu
emerytów i rencistów o ile budynki lub ich
części nie są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego
– 3,20 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej.
3) będących w posiadaniu osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej w tym spółek nieposia§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

dających osobowości prawnej – w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 6,15 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3–7.
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty stanowiące własność gminy,
o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych,
b) budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub
będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
c) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w
posiadaniu lub trwałym zarządzie samorządowych
instytucji kultury oraz bibliotek publicznych,
d) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w
posiadaniu lub trwałym zarządzie ochotniczych
straŜy poŜarnych,
e) budynki i grunty lub ich części zajęte na potrzeby
świetlic wiejskich,
f) budynki, grunty, budowle zajęte na potrzeby jednoosobowych spółek gminy wykonujących zadania
własne gminy o charakterze uŜyteczności publicznej,
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – w 50%:
a) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
b) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie domów opieki,
§3
Traci moc uchwała nr XXII-87/2004 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 listopada 2004 r. sprawie podatku od
nieruchomości.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroszyce.

§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 1
stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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EDWARD PODCZASZYŃSKI

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4370
UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie 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 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy
Siekierczyn uchwala, co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości od roku 2006
na terenie gminy Siekierczyn w następującej wysokości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,30 zł od
2
1 m powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia2
łem siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot2
nych – 3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,00
2
zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
§2
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budowle infrastruktury technicznej stanowiące własność gminy,
2) budynki pozostałe lub ich części będące własnością
osób fizycznych, które przekazały gospodarstwo rolne
w zamian za świadczenie emerytalne,
3) zbiorniki wodne retencyjne stanowiące własność gminy,
4) grunty nieskalsyfikowane zajęte pod drogami
i cmentarzami naleŜące do kościołów i związków wyznaniowych.
§3
Traci moc uchwała nr XXIV/146/04 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie podatku od
nieruchomości.
§4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego
2006.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ANDRZEJ KUŹNIAR

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4371
UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku*
Na podstawie art. 5 ust.1 i 2 art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
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poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:
h) pozostałych 0,33 zł za 1 m² powierzchni.
§2

§1
Ustala się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,52 zł. za 1
m² powierzchni uŜytkowej,
2. od budynków lub ich części związanych z działalnością
gospodarczą inną niŜ rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 17,10 zł za 1 m² powierzchni uŜytkowej,
3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem
siewnym
8,25 zł za
1 m² powierzchni uŜytkowej,
4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych 3,61 zł za 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
5. od pozostałych budynków lub ich części:
a) o powierzchni uŜytkowej całkowitej do 30 m²
włącznie – 4,70 zł za 1 m²
powierzchni uŜytkowej z wyjątkiem budynków letniskowych lub ich części.
b) o powierzchni uŜytkowej całkowitej powyŜej
30 m² i budynków letniskowych i ich części – 6,00
zł za 1 m² powierzchni uŜytkowej,
6. od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 4,50 zł za 1 m²
7. od budowli – 2% ich wartości.
8. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza lub leśna,
z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
0,65 zł za 1 m² powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji 0,31 zł za
1 m²,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł za 1 ha powierzchni,
d) zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i
budynków – B – 0,24 zł za 1 m²,
e) zurbanizowanych niezabudowanych oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków Bp – 0,32 zł za 1
m²,
f) pod wodami powierzchniowymi stojącymi oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków – Ws – 0,10
zł za 1 m²,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego 0,20 zł za 1 m²,

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Budynki mieszkalne lub ich części, jeŜeli nie są wynajmowane lub wydzierŜawiane i stanowią własność
emerytów lub rencistów, których wyłączonym źródłem
utrzymania jest emerytura lub renta.
2. Działki gruntów przydzielonych do bezpłatnego uŜytkowania osobie, która przekazała w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne na Skarb Państwa.
3. Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budynki i
budowle
słuŜące
do
odprowadzenia
i oczyszczenia ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania
wody oraz zajęte przez nie grunty niezbędne do ich
prawidłowego uŜytkowania i eksploatacji stanowiące
własność gminy, budynki i budowle na gminnym składowisku odpadów komunalnych oraz zajęte przez nie
grunty.
4. Budynki lub ich części stanowiące własność gminy
oraz zajęte przez nie grunty przekazane na prowadzenie działalności kulturalnej, w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia z wyjątkiem wynajmowanych
lub wydzierŜawianych na rzecz osób trzecich.
§3
W załączniku nr 2 do uchwały nr IV/XXVI/162/04 Rady
Gminy Wisznia Mała z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie
stawek
podatku
od
nieruchomości
w 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt E otrzymuje brzmienie:
„E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU – (naleŜy zaokrąglić do pełnych
złotych)
Kwota podatku
Suma kwot z D"
…………………………………………..

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie
z dniem 1 stycznia 2006 roku.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK IDACZYK

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4372
UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku*
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
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gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała
uchwala, co następuje:
§5

§1
Wysokość podatku od posiadania psa ustala się w kwocie
26,00
zł
(słownie:
dwadzieścia
sześć
00/100 zł)
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Od pierwszego psa będącego w posiadaniu emerytów,
rencistów podatek wynosi połowę kwoty określonej w § 1.
§3
Wpłaty podatku od posiadania psów moŜna dokonać
u sołtysa wsi lub w kasie Banku Spółdzielczego w Wiszni
Małej na konto BS Trzebnica 72 9591 0004 2001 0020
0514 0002.
§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, a wchodzi w Ŝycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

§6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się
do dnia 15 listopada 2006 roku.

HENRYK IDACZYK
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4373
UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 r.*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada
Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)
b)
c)

od 3,5 tony do 5,5 tony
powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

500
600
700

2. Od samochodów cięŜarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
cztery

1,050
900
750

2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 26 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

3) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton:

dwie
trzy
cztery i więcej

1,750
1,550
1,350
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1,850
2,050
2,250

3. Od samochodów cięŜarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
cztery

1,252
1,000
850

2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton a mniejszej niŜ 26 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
cztery i więcej

1,900
1,650
1,400

3) równej lub wyŜszej niŜ 26 ton a mniejszej niŜ 29 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
cztery i więcej

2,250
2,200
2,350

dwie
trzy
cztery i więcej

2,300
2,250
2,452,80

4) równej lub wyŜszej niŜ 29 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)
b)
c)

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie
powyŜej 9 ton a poniŜej 12 ton

600
1,000
1,200

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,050
1,250

2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,350
1,300

3) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a równej lub mniejszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,550
1,500

dwie
trzy

2,000
2,050

4) wyŜszej niŜ 36 ton
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą,
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,200
1,750
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2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 31 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,500
1,725

3) równej lub wyŜszej niŜ 31 ton, a równej lub mniejszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

dwie
trzy

1,937,76
1,725

dwie
trzy

2,200
2,548,65

4) wyŜszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
Od 7 ton i poniŜej 12 ton 500
8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

jedna
dwie
trzy

550
575
680

2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 28 ton :
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

jedna
dwie
trzy

900
700
680

3) równej lub wyŜszej niŜ 28 ton i mniejszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
jedna

1,000
900
1,100

dwie
trzy
jedna

1,600
1,400
1,800

4) równej lub wyŜszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, a mniejszej niŜ 18 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

jedna
dwie
trzy

600
710
945

2) równej lub wyŜszej niŜ 18 ton, a mniejszej niŜ 28 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

jedna
dwie
trzy

1,000
780
945

3) równej lub wyŜszej niŜ 28 ton a równej lub mniejszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
b) o liczbie osi
c) o liczbie osi

dwie
trzy
jedna

1,295
1,000
1,400

dwie

1,750

4) wyŜszej niŜ 36 ton:
a) o liczbie osi
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jedna
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1,500
1,830

10. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niŜ 30 miejsc – 700,
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1650
§2
Dla środków transportowych określonych w § 1 ust. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych po 1995 roku stawki określone w
uchwale obniŜa się o 5 %.
§3
1. Dla środków transportowych określonych w § 1 ust. 1, 4 i 10 posiadających katalizator, instalację gazową, certyfikat
EURO stawki podatku określone w uchwale zmniejsza się o 20%.
2. Zastosowanie ulgi następuje po przedstawieniu organowi podatkowemu zapisów w dowodzie rejestracyjnym lub
stosownego zaświadczenia wystawionego przez stację diagnostyczną uprawnioną do przeglądów rejestracyjnych o
posiadaniu katalizatora bądź instalacji gazowej, dokumentu potwierdzającego posiadanie przez pojazd certyfikatu
EURO w języku polskim.
§4
W przypadku zbiegu prawa do ulg określonych w § 2 i 3 stosuje się jedną korzystniejszą dla podatnika .
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
HENRYK IDACZYK
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.
na terenie Gminy Jordanów Śląski*
Na podstawie 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 późniejszymi zamianami)
oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zamianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2005 r. Nr 68, poz.
956) Rada Gminy Jordanów Śląski uchwal, co następuje:
§1
Ustala się następującą wysokość stawek podatku od
nieruchomości na rok 2006 na terenie Gminy Jordanów
Śląski:
1) od budynków lub ich części:
2
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności go2
spodarczej – 18,43 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
2
siewnym – 8,58 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 6,17 zł od
2
1 m powierzchni uŜytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
2
3,71 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej;
2) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3) od gruntów:
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
2
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m
powierzchni uŜytkowej;
b) pod jeziorami, a takŜe gruntów zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł
od 1 ha powierzchni;
c) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego– 0,26 zł od
2
1 m powierzchni.
§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchomości zajęte na potrzeby zabezpieczenia
ochrony przeciwpoŜarowej.
2. nieruchomości zajęte na potrzeby działalności kulturalnej za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. zabudowania gospodarcze będące własnością emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe ,którzy przekazali swoje gospodarstwa
na rzecz Skarbu Państwa, jeŜeli nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza;

Poz. 4374 i 4375

4. powierzchnie uŜytkowe piwnic i strychów w budynkach
mieszkalnych oprócz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;
5. budynki lub ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności rolniczej – produkcja Ŝywności – przez
osoby niebędące rolnikami.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.
§4
Traci moc uchwała nr XVII/92/2004 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005r na
terenie Gminy Jordanów Śląski.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2006 r., po
uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZENON FESZCZUK

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4375
UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
obowiązujących na terenie Gminy Krośnice w 2006 r.*
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. zmianami), art. 10 ust. 1 oraz 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. zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów wyszczególnionych w poniŜszych zestawieniach:
1. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton
DMC pojazdu
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie
PowyŜej 5,5 t do 9 t włącznie
PowyŜej 9 t

Stawka
588,00 zł
892,00 zł
998,00 zł

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton
DMC zespołu pojazdów
Od 3,5 t do 5,5 t włącznie

Stawka
998,00 zł
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PowyŜej 5,5 t do 9 t włącznie
PowyŜej 9 t

1,208,00 zł
1,366,00 zł

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego
DMC pojazdu
Od 7 t do 10 t włącznie
PowyŜej 10 t do poniŜej 12 t

Stawka
946,00 zł
1,156,00 zł

4. Autobusy
Liczba miejsc do siedzenia
Mniej niŜ 30 miejsc
30 miejsc i więcej

Stawka
1,156,00 zł
1,618,00 zł

5. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

nie mniej niŜ

mniej niŜ

12

13

13
14
15

14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
840,00 zł

998,00 zł

1,051,00 zł
1,103,00 zł
1,366,00 zł
Trzy osie
1,156,00 zł
1,628,00 zł
1,681,00 zł
1,733,00 zł
1,786,00 zł
1,838,00 zł
Cztery osie i więcej
1,891,00 zł
1,996,00 zł
2,080,00 zł
2,101,00 zł
2,206,00 zł

1,156,00 zł
1,208,00 zł
1,471,00 zł
1,261,00 zł
1,733,00 zł
1,786,00 zł
1,838,00 zł
1,891,00 zł
1,943,00 zł
1,996,00 zł
2,080,00 zł
2,101,00 zł
2,501,00 zł
2,501,00 zł

6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

Stawka podatku w złotych
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31
36

735,00 zł
882,00 zł
998,00 zł
1,486,00 zł

1,366,00 zł
1,471,00 zł
1,576,00 zł
1,936,00 zł
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36
12
36
40

Poz. 4375

1,486,00 zł
Trzy osie
1,936,00 zł
2,101,00 zł
2,258,00 zł

36
40

2,505,00 zł
1,936,00 zł
2,258,00 zł
2,505,00 zł

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niŜ

mniej niŜ

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowaŜne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś
26,00 zł
187,00 zł
367,00 zł
Dwie osie
262,00 zł
646,00 zł
892,00 zł
1,208,00 zł
Trzy osie
714,00 zł
1,051,00 zł

262,00 zł
367,00 zł
591,00 zł
337,00 zł
892,00 zł
1,358,00 zł
1,786,00 zł
1,051,00 zł
1,345,00 zł

§2
Traci moc uchwała nr XXI/146/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice w 2005 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
STANISŁAW BIEŃ
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4376
UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 16
i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek
kwotowych
w
podatkach
i
opłatach
lokalnych
(M. P. Nr 68, poz. 956) w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
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(Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co
następuje:
§3

§1
1. Od dnia 1 stycznia 2006 roku na terenie Gminy Lewin
Kłodzki obowiązuje stawka opłaty targowej za dzień w
wysokości 10 zł:
2. Zarządza się pobór opłaty o jakiej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu przez pracownika merytorycznego upowaŜnionego przez Wójta Gminy Lewin
Kłodzki w osobach: p. Agnieszka Czerniachowicz
i p. Andrzej Gut.
3. Ustala się wynagrodzenie za czynności wymienione w
ust. 2 niniejszego paragrafu w wysokości 8 % od pobranych kwot.

Wykonanie uchwały
Lewin Kłodzki.

powierza

się

Wójtowi

Gminy

§4
Traci moc obowiązująca uchwała
z dnia 17 listopada 2004 roku.

nr

XXX/184/04

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zwalnia się z przedmiotowych opłat mieszkańców Gminy
Lewin Kłodzki.

JERZY SYPEK

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4377
UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego kwintala
Ŝyta do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
Zawonia na 2006 r.*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 1; art.7 ust. 2; art. 14 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.) i art. 5 ust. 1 p. 1, 2, art. 14 p. 1 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) oraz na podstawie art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami)
Rada
Gminy
Zawonia
uchwala,
co następuje:
§1
Podatek od nieruchomości
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości
na 2006 r.:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł od 1
2
m powierzchni uŜytkowej,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niŜ rolnicza lub
leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej 18,43 zł od
2
1 m powierzchni, w tym:
a) od magazynów związanych ze skupem zbóŜ 1,00 zł od
2
1 m powierzchni,
3) od powierzchni uŜytkowej lub ich części zajętej na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-

4)
5)

a)
b)
6)

rotu
kwalifikowanym
materiałem
siewnym
2
8,58 zł od 1 m w okresie prowadzenia działalności,
od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro2
wotnych – 3,71 zł od 1 m powierzchni,
od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku pu2
blicznego 6,17 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej, w
tym:
2
grupa podatkowa K 1 3,10 zł od 1 m powierzchni
uŜytkowej,
2
budynki letniskowe – 6,17 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
od budowli – 2% ich wartości,

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26314 –

7) od powierzchni gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami
2
mieszkalnymi 0,68 zł od 1 m powierzchni uŜytkowej,
b) od gruntów pozostałych:
– pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1
ha powierzchni,
– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publiczne2
go 0,15 zł od 1 m powierzchni,
8. Zwalnia się od podatku:
a) nieruchomości słuŜące działalności kulturalnej,
ochronie przeciwpoŜarowej i opiece społecznej,
niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) grunty wykazane w ewidencji jako uŜytki kopalne,
oznaczone
symbolem
„K”,
niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3)
4)

5)

6)

Poz. 4377 i 4378
opłacają podatek od 1 psa w wysokości 8 zł rocznie,
ObniŜony podatek, o którym mowa w ust. 2 dotyczy
tylko pierwszego psa,
W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30
czerwca roku podatkowego podatek od posiadania
psów pobiera się w wysokości połowy stawki ustalonej w pkt 1 i 2,
Termin płatności podatku ustala się do dnia
15 września 2005 r. JeŜeli obowiązek podatkowy
powstał po tym terminie, to płatność podatku wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatek jest płatny bezpośrednio na konto Urzędu
Gminy Zawonia.

§3
Podatek rolny
Ustala się cenę 1 q Ŝyta w wysokości 27,88 zł jako podstawę do ustalenia stawki obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Zawonia w 2006 r.
§4

§2
Podatek od posiadania psów
Ustala się podatek na obszarze Gminy Zawonia roczna
stawkę podatku od posiadania psów:
a) w wysokości 19 zł od pierwszego posiadanego psa,
b) za kaŜdego następnego psa w wysokości 25 zł rocznie,
1) Podatku od posiadania psów nie pobiera się od
właścicieli szczeniąt w wieku do 3 miesięcy,
2) Emeryci i renciści do ukończenia 65 roku Ŝycia,
prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe,

Wykonanie
Zawonia.

uchwały

powierza

się

Wójtowi

Gminy

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
FRANCISZEK BORYCKI

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4378
UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2006 rok, terminu płatności
oraz sposobu jej poboru*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:
§1

§4

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości:
1. za sporządzenie testamentu allograficznego – 100,00
zł.
§2

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

Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Gminy przed wykonaniem czynności urzędowej, od
której jest pobierana.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
FRANCISZEK BORYCKI
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*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4379
UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień przedmiotowych od tego podatku*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz
art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych ustawy (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Gminy uchwal,
co następuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy uchwala się w następującej wysokości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego – 0,20 zł od
jednego metra kwadratowego powierzchni,
2. Od budynków i ich części:
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 metra kwadratowego
powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,99 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,66 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni
uŜytkowej,
ciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i
powiększoną o dokonanie ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.
c) jeŜeli od budowli lub ich części nie dokonuje się
odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona
przez podatnika.
§2
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki
mieszkalne lub ich części naleŜące do podmiotów,
prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
2. Zwalnia się od podatku budynki mieszkalne oraz gospodarcze, będące własnością rencistów i emerytów,
którzy przekazali gospodarstwo rolne za rentę lub

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 7,95 zł od jednego metra kwadratowego
powierzchni uŜytkowej,
e) pozostałych w, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego
przez organizacje poŜytku publicznego;
– budynki gospodarcze jedno i wielokondygnacyjne – 5,50 zł,
– garaŜe – 6,00 zł,
od jednego metra kwadratowego powierzchni uŜytkowej,
3. Od budowli – 2% ich wartości:
a) ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym
roku, niepomniejszonej o odpisy amortyzacyjnej o
odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1
stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a w przypadku obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego – wartości
do obliczenia amortyzacji na dzień jego powstania,
b) jeŜeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i
odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w
przypadku jej przyjęcia przez właściciela, do celów
określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się
wartość
początkową
przed
zawaremeryturę, pod warunkiem, Ŝe nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem najmu i dzierŜawy.
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle
i grunty wykorzystywane bezpośrednio do pobierania i
odprowadzania wody oraz oczyszczania ścieków, a
takŜe rurociągi i przewody wodnej sieci rozdzielczej,
które słuŜą do zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców Gminy.
4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle
i grunty wykorzystywane bezpośrednio do składowania
odpadów stałych, które słuŜą zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców Gminy.
5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki,
budowle i grunty związane z działalnością udzielania
świadczeń zdrowotnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 256

– 26316 –

Poz. 4379 i 4380

§3

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów.
§4
Traci moc uchwała nr XXI/120/2004 Rady Gminy borów z
dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień przedmiotowych oraz określenia wzoru formularzy deklaracji na
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, z wyjątkiem § 3,
który pozostaje w mocy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
TADEUSZ MASOŁA

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4380
UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia 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 późniejszymi
zmianami), art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:
§1
Roczne
stawki
podatku
od
nieruchomości
w
2006 roku wynoszą:
2
1) od 1m powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł,
2
2) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej
–
17,84 zł,
2
3) od 1m powierzchni uŜytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł,
2
4) od 1m powierzchni uŜytkowej pozostałych budynków
lub ich części – 3,50 zł,
5) od budowli – 2 % ich wartości,
§3
Poza przypadkami określonymi w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku nieruchomości zajęte na:
świetlice, Ośrodek Pomocy Społecznej, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotnicze StraŜe
PoŜarne, Ośrodki Zdrowia z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§4
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budowle słuŜące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków.
2) Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody.
§5

2

6) od 1 m powierzchni uŜytkowej budynków zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,57 zł
7) od gruntów:
2
powierzchni gruntów związanych
a) od 1 m
z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,68 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od
1 ha powierzchni,
2
c) pozostałych 0,10 zł od 1 m powierzchni.
§2
Gruntom o którym mowa w § 1 pkt 7 lit. c zajętych przez
emerytów samotnie prowadzących gospodarstwo domowe przysługuje ulga w wysokości 70% stawki.
1) Ustala się wzór informacji o nieruchomości i obiektach
budowlanych składanych przez osoby fizyczne w celach podatku od nieruchomości wg załącznika nr 1 do
niniejszej uchwały.
2) Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa, a takŜe jednostki organizacyjne
Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§7
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie w podatku od nieruchomości na 2006 rok.

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

Poz. 4380
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MARIAN KOZYRA
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Poz. 4380
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Poz. 4381

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERśONIÓW
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i określenia
wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte
obowiązkiem w podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania
psów*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7
ust. 3 i art. 14 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. zmian.) Rada Gminy DzierŜoniów uchwala:
§1
1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy DzierŜoniów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63
zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha.
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego – 0,31 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod wodami stojącymi powierzchniowymi /Ws/ –
0,10 zł. od 1m² powierzchni.
3) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych lub ich części – 0,52 zł od 1 m²
powierzchni uŜytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 17,31 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m² powierzchni
uŜytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poŜytku publicznego przez organizacje poŜytku publicznego –5,62 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej,
4) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7.
§2
Ustala się obniŜoną stawkę podatku od nieruchomości od
pozostałych budynków lub ich części /50 %/ w wysokości
– 2,81 zł od 1m² powierzchni uŜytkowej dla emerytów i
rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na Skarb
Państwa lub na następcę.
§3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty
i budynki wykorzystywane na cele statutowe przez Ochotnicze StraŜe PoŜarne z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niŜ rolnicza lub leśna.
§4
Określa się wzory formularzy niezbędnych do ustalenia
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zawierające:
1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW:
1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów
w wysokości 40 zł od jednego psa.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego stycznia kaŜdego roku podatkowego.
3. JeŜeli w ciągu roku podatkowego osoba nabyła psa,
obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku,
4. JeŜeli w ciągu roku podatkowego osoba zbyła psa, lub
go
utraciła,
obowiązek
podatkowy
wygasa
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek,
5. JeŜeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w
ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
6. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy, za pośrednictwem poczty, na konto Urzędu lub inkasenta wsi na
terenie której podatnik zamieszkuje określonego odrębną uchwałą, w ratach do 15 maja za
I półrocze oraz do 15 września za II półrocze
2006 roku bez wezwania.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy DzierŜoniów.
§6
Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§7
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Traci moc uchwała nr XX/228/2004 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 17 listopada 2004 roku oraz uchwała nr
XIX/223/2004
Rady
Gminy
DzierŜoniów
z dnia 4 listopada 2004 roku.

Poz. 4381

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

§8
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

ADAM JAN MAK
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4382
UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku
Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Kondratowicach uchwala,
co następuje:

§1
1. Zwalania się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki gospodarcze stanowiące własność
(współwłasność) rencistów i emerytów, którzy
przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za
świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, które nie są wynajęte lub
wydzierŜawione;
2) Budynki i grunty stanowiące własność lub będące
w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury i gminnym jednostek budŜetowych, instytucji
świadczących usługi zdrowotne, które podlegają
Gminie Kondratowice oraz zajętych na cele mieszkaniowe kościelnych osób prawnych;
3) Nieruchomości lub ich części stanowiące własność
ociemniałych inwalidów I grupy, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci posiadające
własne źródło utrzymania.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

nia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
innych zwolnień przedmiotowych.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kondratowice.
§4
Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakatowanie jej
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kondratowicach.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006
roku.

§2
Traci moc uchwała nr XXXIV/96/2004 Rady Gminy Kondratowicach z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustale-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BRONISŁAW KORYŚ

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

-----------------------------------1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobrania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
cięŜarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów 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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4383
UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA
z dnia 24 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 (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi
zmianami), oraz art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Męcinka uchwala, co następuje:
§1

§3

Zwalnia się z podatku wszystkie psy będące własnością
mieszkańców Gminy Męcinka

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

§2
Wykonanie
Męcinka.

uchwały

powierza

się

Wójtowi

Gminy

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

4384
UCHWAŁA RADY GMINY śÓRAWINA
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy*
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7, ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z
2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych
granic
stawek
kwotowych
w
podatkach
i
opłatach
lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) Rada Gminy śórawina uchwala, co następuje:
§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy śórawina ustala się w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m²
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od ha powierzchni
c) pozostałych – 0,26 zł od 1 m² powierzchni
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
§2

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,58 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –
3,71 zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
e) pozostałych – 6,01zł od 1 m² powierzchni uŜytkowej
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3–7.
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Podatku od nieruchomości oprócz wymienionych w cytowanej ustawie nie pobiera się od:
a) nieruchomości zajętych przez jednostki organizacyjne
gminy wypełniające zadania w zakresie kultury,
b) nieruchomości zajętych przez jednostki realizujące
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
c) nieruchomości zajętych przez jednostkę organizacyjną
gminy realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej,
d) nieruchomości zajętych przez Policję, słuŜących
utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
e) budynków gospodarczych stanowiących własność
emerytów, rencistów z tytułu przekazania gospodarstw
rolnego na Skarb Państwa, jeŜeli nie prowadzą w nich
działalności gospodarczej lub ich nie wydzierŜawiają,
f) nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez nowo powstające podmioty gospodarcze na okres jednego roku. Zwolnienie ma
charakter jednorazowy,
g) nieruchomości zajętych przez jednostki realizujące
zadania w zakresie ochrony przeciwpoŜarowych.

Poz. 4384

Traci moc uchwała nr VII/26/2004 z 17 listopada 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy .
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
jednak
nie
wcześniej
niŜ
od
1
stycznia
2006 roku
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MAREK STANISŁAW OSIŃSKI

§3
*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową niewaŜność uchwały.

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać:
1)

w punktach sprzedaŜy:
–

2)

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,

w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,
55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm
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