
 

DZIENNIK  URZĘDOWY 
   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 

Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 258 
 

TREŚĆ: 

Poz.:

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

 4439 – Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysoko-

ści stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów oraz zwolnień z tych po-

datków na rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26464 

 4440 – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieru-

chomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26465 

 4441 – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w po-

datku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej . . .  26466 

 4442 – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku rolnego   26467 

 4443 – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia średniej 

ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26468 

 4444 – Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administra-

cyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26468 

 4445 – Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wy-

sokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26469 

 4446 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku 

od środków transportowych na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26470 

 4447 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty 

targowej na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26472 

 4448 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . .   26473 

 4449 – Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ceny żyta dla celów 

podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26474 

 4450 – Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ceny drewna dla celów 

podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26475 

 4451 – Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od 

posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26475 

 4452 – Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku 

od nieruchomości w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26476 

 4453 – Rady Miasta Piechowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od posiadanych środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26477 

 4454 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia sta-

wek podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26479 

 4455 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień w podatku od 

nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26480 

 4456 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok . . . . . . . . . . . .   26481 

 4457 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targo-

wej na terenie miasta Oława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26483 
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 4458 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny 

skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na terenie 

miasta Oława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26484 

 4459 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki po-

datku od posiadania psów na teranie miasta Oława terminu płatności oraz sposobu 

jego poboru w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26485 

 4460 – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów 

deklaracji i wzorów informacji podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26486 

 4461 – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków 

transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26501 

 4462 – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomo-

ści na terenie miasta Oleśnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26502 

 4463 – Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień 

w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis . . . . . . . . . . . . . .   26503 

 4464 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku 

od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26504 

 4465 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wyso-

kości stawek podatku od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26505 

 4466 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżki średniej 

ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2006 . . . . .  26507 

 4467 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów 

formularzy informacji, deklaracji oraz załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26507 

UCHWAŁA RADY MIASTA I  GMINY:  

 4468 – Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny 1q 

żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prusice  26533 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

 4469 – Rady Gminy Niechlów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, 

opłaty administracyjnej i opłaty targowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26533 

 4470 – Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieru-

chomości . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26535 

 4471 – Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od 

posiadania psów na rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26536 

 4472 – Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26537 

 4473 – Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek 

podatku od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26538 

 4474 – Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawki podatku od posiadania psów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26541 

 4475 – Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów 

deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Pielgrzymka . . .  26542 

 4476 – Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu i szczegó-

łowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na 

których zaprzestano produkcji rolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26568 

 4477 – Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26568 
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 4478 – Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminów płatności 

tego podatku oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . .   26569 

 4479 – Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości na terenie gminy Miękinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26570 

 4480 – Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysoko-

ści stawek podatku od środków transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26571 

 4481 – Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysoko-

ści stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26574 

 4482 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy  

na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26575 

 4483 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku  

na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26576 

 4484 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości podatku 

od posiadania psów oraz zwolnień na 2006 rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26578 

 4485 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłaty 

targowej na terenie gminy na 2006 rok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26579 

 4486 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza 

informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. . . . . . . . . . . .   26579 

 4487 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza 

informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza dekla-

racji na podatek od nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26586 

 4488 – Rady Gminy w Przewornie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru formularza 

informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny. . . . . . . . . . . .   26592 

 4489 – Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. . . . . . . . . . . . . .   26597 

 4490 – Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formula-

rzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26598 

 4491 – Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku. . . . . . . . . . . . . .   26614 

 4492 – Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku 

od środków transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26615 

 4493 – Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nierucho-

mości i podatku od posiadania psów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26617 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA 

z dnia 21 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i od  

           posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków na 2006 rok 

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

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

zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

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

z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  

27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956), Rada 

Miejska Mierowszowa uchwala, co następuje: 
 

 

1. Ustala się następujące stawki podatku od nieru-

chomości obowiązujące w roku 2006: 

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na sposób ich za-

kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 

0,66 zł/m2 powierzchni  

2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  

3,52 zł od 1 ha powierzchni, 

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

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,32 zł/m2 powierzchni, 

4) od budynków mieszkalnych lub ich części –  

0,54 zł/m2 p. u. 

5) od budynków związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie tej działalno-

ści gospodarczej – 17,98 zł/m2 p. u. 

6) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł/m2 

p. u.  

7) od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł/m2 p. u.  

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

wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 6,01 zł/m2 p. u.  

9) od budowli – 2% ich wartości. 

2. Zwalania się od podatku nieruchomości, nierucho-

mości i części tych nieruchomości przeznaczone na 

prowadzanie działalności kulturalnej, sportowo-

rekreacyjnej, ochrony przeciwpożarowej, opieki spo-

łecznej oraz zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-

bociu. 

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości i budynki i 

grunty będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie 

domów dziecka. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 jest pomocą 

de minimis i jej wielkość nie może przekroczyć 

100.000 EURO w ciągu 3 kolejnych lat poprzedza-

jących dzień jej udzielenia. 

§ 2 

1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w 

wysokości 35 zł. 

2. Podatek od posiadania psów jest płatny jednorazo-

wo, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 

2006 roku. 

3. Osoby fizyczne, które weszły w posiadanie psa w 

ciągu roku podatkowego, obowiązane są do opłaty 

proporcjonalnej części podatku w terminie 30 dni od 

daty wejścia w posiadanie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miero-

szowa. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Miejskiego w Mieroszowie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2006 r. 

 

PRZEWODNCZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

WIESŁAW MĄKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i 3, 

art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Międzyle-

siu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od nie-

ruchomości: 

1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 

powierzchni – 0,64 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych (od ha) –  

3,61 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

od 1 m2 pow. – 0,12 zł, 

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

0,55 zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

14,00 zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

8,58 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-

dynków: 

– pozostałych (w tym między innymi: garaże, 

domy letniskowe, zajęte na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego) – 6,17 zł, 

– zajętych na cele niezarobkowe podatnika 

(komórki, stodoły, szopy – osób fizycznych) 

– 3,50 zł 

3. od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 

pkt 3 i ust. 3–7 ustawy – 2 % ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 

lub ich części oraz grunty: 

a) zajęte na remizy strażackie, 

b) zajęte na świetlice wiejskie, 

c) zajęte na działalność kulturalną oraz gminne jed-

nostki budżetowe 

d) stanowiące własność (współwłasność) gminy 

2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 nie dotyczą nie-

ruchomości lub ich części wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JERZY MARCINEK 

 

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

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

wanego 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

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

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

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

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

zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych1 (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 2 pkt 12, 

w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), 

art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z 12 stycznia 2001 r.  

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w 

odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10  

z 13 stycznia 2001 r.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W celu polepszenia warunków dla rozwoju gospo-

darczego Gminy Międzylesie, wspierania tworzenia 

nowych miejsc pracy, pobudzania zewnętrznych i lo-

kalnych inwestorów do dokonywania nowych inwe-

stycji na terenie Gminy, wprowadza się zwolnienia 

przedmiotowe w podatku od nieruchomości. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty  

i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie no-

wouruchomionej działalności gospodarczej przez 

osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiato-

wym Urzędzie Pracy – na okres 2 lat. 

2. Zwolnienie w podatku od nieruchomości przysługuje 

na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po uzyskaniu wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

§ 3 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty  

i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie no-

wouruchomionej działalności gospodarczej, jeżeli w 

wyniku inwestycji utworzono: 

1) od 5 – 15 miejsc pracy – zwolnienie na 1 rok 

2) od 16 – 30 miejsc pracy – zwolnienie na 2 lata 

3) powyżej 30 miejsc pracy – zwolnienie na 3 lata 

2. Stan zatrudnienia musi być utrzymany przez okres 

zwolnienia od podatku, przy czym uwzględnia się 

tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymia-

rze czasu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy. W przypadku zmiany wielkości zatrudnienia 

w okresie zwolnienia poprzez jego zwiększenie i 

przekroczenie kolejnego progu określonego wyżej, 

zwolnienie przysługuje w nowym wymiarze. Okres 

zwolnień nie podlega sumowaniu. 

3. Zwolnienie w podatku od nieruchomości przysługuje 
na wniosek podatnika, poczynając od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po uzyskaniu wyma-
ganej liczby nowo zatrudnionych pracowników. 

4. Wyłączeniu z uprawnień podlegają podmioty gospo-

darcze powstałe w wyniku przekształcenia. 

§ 4 

1. Podmioty ubiegające się o zwolnienie z podatku są 

zobowiązane złożyć: 

– wniosek o udzielenie zwolnienia, 

– zaświadczenia wydane przez właściwe organy o 

uzyskanej wartości pomocy de minimis w ciągu 

trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wy-

stąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy na 

podstawie niniejszej uchwały, 

– oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec 

Gminy a podmiot określony w § 3 uchwały po-

nadto: 

– kserokopie umów o pracę osób zatrudnionych 

– druk zgłoszenia do ubezpieczeń 

– druk ZUS – deklaracja miesięczna 

– kserokopie przelewów do ZUS – co miesiąc 

przez okres trwania zwolnienia 

2. W przypadku złożenia wniosku o zwolnienie z po-

datku od nieruchomości w ciągu trwania roku po-

datkowego, zwolnienie zostanie zastosowane po-

czynając od pierwszego dnia miesiąca następujące-

go po miesiącu, w którym nastąpiła przyczyna uza-

sadniająca zwolnienie z podatku. 

3. Jeżeli ustaną warunki określone w § 3 ust. 1 

uchwały w trakcie roku podatkowego, podatnik jest 

zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w ter-

minie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Za okres, 

w którym pomimo braku uprawnień podatnik korzy-

stał ze zwolnienia w podatku od nieruchomości, po-

datek staje się wymagalny wraz z odsetkami nali-

czanymi od terminów wymagalności płatności po-

datku. 

§ 5 

1. Zwolnienie, o którym mowa wyżej jest pomocą 

publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

Ze zwolnienia nie mogą korzystać przedsiębiorcy sek-

tora transportu oraz przedsiębiorcy, dla których 

kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą udzie-

loną w ciągu trzech ostatnich lat przekracza kwotę 

100 tyś. EURO. 
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2. W przypadku, gdy podatnik otrzyma pomoc pu-

bliczną przekraczającą kwotę 100 tyś. EURO w 

trakcie korzystania ze zwolnienia na podstawie 

uchwały, jest zobowiązany zawiadomić organ po-

datkowy w terminie 14 dni. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JERZY MARCINEK 

 

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

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

wanego 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

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

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych, z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z 20 października 1994 r. o specjalnych stre-

fach ekonomicznych, z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, z 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych 

kredytów bankowych, z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, z 30 sierpnia 1996 

r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne, z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, z 7 października 1999 r.  

o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,  

z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, z 30 paź-

dziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy i z 2 października 2003 r. o zmia-

nie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

2) Niniejsza ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Komisji 80/723/EWG z 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości 

stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz. Urz. WE L 195 z 29 lipca 1980 r.) 

ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2000/52/WE (Dz. Urz. WE L 193 z 29 lipca 2000 r.). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjal-

ne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  

i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sku-

pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 62,  

poz. 867)w związku z art. 6 ust. 2, art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) 

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na 

terenie Miasta i Gminy Międzylesie przyjmuje się w 

wysokości określonej w komunikacie Prezesa Główne-

go Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 

r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2005 r. – w kwocie 27,88 zł 

za 1 q. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrze-

by emerytów i rencistów przydzielonych do bezpłatne-

go użytkowania w zamian za przekazanie gospodarstw 

rolnych na Skarb Państwa. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/143/04 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 

rolnego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 roku. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JERZY MARCINEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku  

                                             leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  

i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia  

30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682  

ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Średnią cenę sprzedaży drewna dla celów podatku 

leśnego na terenie Miasta i Gminy Międzylesie przyj-

muje się w wysokości określonej w Komunikacie Pre-

zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paź-

dziernika 2005r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzy-

skanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2005 r. – w kwocie 131,35 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIII/144/04 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów 

podatku leśnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2006 roku. 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JERZY MARCINEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zw. z art. 18 i 19 pkt 1 lit.  

„e” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  

(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 

uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się opłatę administracyjną od: 

1. Wydania wypisów z miejscowego planu – 70,00 zł 

zagospodarowania przestrzennego (od jednej dział-

ki). 

2. Wydania wyrysów z miejscowego planu – 50,00 zł 

zagospodarowania przestrzennego(od jednej działki). 

§ 2 

Opłata administracyjna jest płatna gotówką w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy, z chwilą zgłoszenia wykonania 

czynności.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIII/146/04 Rady Miejskiej w 

Międzylesiu z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 

opłaty administracyjnej i uchwała nr XXIV/160/04 

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21grudnia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyj-

nej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

JERZY MARCINEK 

 

 

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

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

wanego 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

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

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, 

zarządzania jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  

                                       i ich wynagrodzenia 

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

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) i obwieszczenia ministra finansów w 

sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lo-

kalnych z dnia 27 października 2005 roku (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, 

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

 

§ 1 

Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 

2,20 zł dziennie od osób dorosłych i 50% tej kwoty od 

dzieci i młodzieży do lat 16. 

§ 2 

Do poboru opłaty uzdrowiskowej zobowiązane są: ad-

ministracje domów wczasowych, wypoczynkowych, 

hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk, zakładów 

uzdrowiskowych, sanatoriów itp. Obiektów usługo-

wych oraz właściciele budynków prywatnych prowa-

dzących działalność gospodarczą typu wynajem kwa-

ter. 

§ 3 

Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze 
inkasa na następujących warunkach: 
1. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiąza-

nych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne po-
siadające upoważnienie imienne wystawione 
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przez właścicieli lub administracje nieruchomości, 
na terenie których będzie prowadzony pobór opłaty 
uzdrowiskowej – zatrudnione na podstawie umów 
cywilno-prawnych. 

2. Pobór opłaty uzdrowiskowej będzie dokonywany na 
druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze  
K-103 wydawane i ewidencjonowane przez kasę 
Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju. 

3. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci 
zobowiązani są przekazać za pośrednictwem banku 
lub urzędu pocztowego na konto Urzędu Miejskiego 
w Polanicy Zdroju raz w miesiącu w terminie do  
30 dnia miesiąca, którego rozliczenie dotyczy. 

4. Za pobór opłaty uzdrowiskowej inkasentom przy-
znaje się prowizje wysokości 10% od zainkasowa-
nej kwoty, która będzie wypłacana 10 każdego 
miesiąca w Kasie Urzędu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Polanica Zdrój. 

§ 5 

1. Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Pola-

nicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 r. w spra-

wie ustalenia wysokości dziennych stawek opła-

ty miejscowej, zarządzania jej poboru w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i ich wyna-

grodzenia. 

2. Uchwała nr XXXV/252/2005 Rady Miejskiej w 

Polanicy Zdroju z dnia 27 września 2005 r. w 

sprawie zmiany nazwy "opłata miejscowa" na 

"opłatę uzdrowiskową" w uchwale nr XIV/ 

/99/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju  

z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia 

wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, 

zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ZBIGNIEW PUCHNIAK 

 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogło-

szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie 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 ze zm.)  

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

i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się, 

następujące stawki podatku od środków transportowych: 
 

 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) od 3,5 do 5,5 ton włącznie 640 zł, 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1090 zł, 

c) Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1310 zł, 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli; 
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Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia osi jezd-

nych 

Dwie osie 

12 13 1260 1470 

13 14 1310 1520 

14 15 1520 1520 

15  1990 2100 

Trzy osie 

12 17 1680 1790 

17 19 1790 1890 

19 21 1890 2000 

21 23 2000 2100 

23 25 2100 2200 

25  2220 2340 

Cztery osie i więcej  

12 25 2000 2100 

25 27 2100 2150 

27 29 2150 2200 

29 31 2200 2300 

31  2300 2400 

 

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach  

lokalnych, o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton – 1530 zł. 

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w poniższej 

tabeli; 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita zespołu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa;  

ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Os jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia osi jezd-

nych 

Dwie osie 

12 31 1540 1580 

31  1820 1930 

Trzy osie 

12 40 1580 1990 

40  2300 2500 

 

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjąt-

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) –  

1000 zł 

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjąt-

kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton we-

dług stawek określonych w poniższej tabeli: 
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Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przycepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Os jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia  

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 820 950 

18 25 820 1000 

25  820 1050 

Dwie osie 

12 28 1050 1100 

28 33 1100 1150 

33 38 1150 1360 

38  1260 1530 

Trzy osie i więcej 

12 38 1260 1470 

38  1830 1930 

 

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc 

do siedzenia: 

a) do 18 miejsc – 600 zł, 

b) powyżej 18 miejsc do 30 miejsc – 800 zł, 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc –1100 zł.  

§ 2 

Traci moc uchwała nr 171/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 8 grudnia 2004 roku. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piława Górna 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie od 01 stycznia 2006 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

TADEUSZ CHRZANOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r. 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz  

art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala się,  

co następuje: 
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§ 1 

Stawki dzienne opłaty targowej pobierane od osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-

cyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonują-

cych sprzedaży na targowisku – zgodnie z załączni-

kiem nr 1 uchwały. 

§ 2 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w któ-

rym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 3 

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mo-

wa w ust 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 

50% pobranych i terminowo odprowadzonych 

kwot. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, 

za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każde-

go miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gmi-

ny Piława Górna. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 164/XXVIII/2004 Rady Miejskiej 

w Piławie Górnej z dnia 16 listopada 2004 r. w spra-

wie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej 

poboru w 2005 roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Piława Górna 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

TADEUSZ CHRZANOWSKI 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w 

Piławie Górnej z dnia 23 listopada 

2005 r. (poz. 4447) 

 

Stawki dzienne opłaty targowej proponowane na rok 2006 

 

Lp. Wyszczególnienie czynności 

Wysokość opłaty  

obowiązująca w roku 

2005 

Proponowane stawki 

opłaty targowej  

w 2006 roku 

1 Przy sprzedaży z samochodu i samochodu 

osobowego do 1,5 t 

11,90 12,50 

2 Przy sprzedaży z samochodu, platformy, 

przyczepy do 2,5 t 

19,80 20,80 

3 Przy sprzedaży z samochodu, platformy, 

przyczepy powyżej 2,5 t 

29,60 31,00 

4 Przy sprzedaży przez indywidualnych  

producentów 

1,50 1,60 

5 Przy sprzedaży zajmującej powierzchnię 

gruntu za 1 m2  

4,40 4,60 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów  

                                           na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) 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 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 

w wysokości 27,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-

zwania 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 ustala się proporcjonalnie do 

liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podat-

kowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie te-

go obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w któ-

rym ustały okoliczności uzasadniające ten obowią-

zek. 

§ 3 

1. Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio na 

konto Urzędu Miejskiego w Piławie Górnej. 

2. Pobór podatku może się odbywać również w drodze 

inkasa przez wybranego inkasenta.  

 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posia-

dania psów w wysokości 20% od zainkasowanej kwo-

ty i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu 

Miejskiego w Piławie Górnej. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr 163/XXVIII/2004 Rady Miejskiej 

w Piławie Górnej z dnia 16 listopada 2004 roku, w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od po-

siadania psów. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Piława Górna 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

TADEUSZ CHRZANOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ceny żyta dla celów podatkowych 

 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. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada  

1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z 

późniejszymi zmianami), uchwala co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę żyta ogłoszoną w komuni-

kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 

17 października 2005 r. (M.P. Nr 62, poz. 867) w 

kwocie 27,88 zł za 1 kwintal. 

§ 2 

Ustalona w § 1 cena żyta stanowi podstawę obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Milicz  

w 2006 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

Milicz. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

EDWARD RYBKA 
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4450 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ceny drewna dla celów podatkowych 

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

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

zm.) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku le-

śnym (DZ. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zm. Nr 216, poz. 1826) uchwa-

la, się co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszo-

ną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego z dnia 20 października 2005 r. (M. P.  

Nr 62, poz. 868) w kwocie 131,35 zł za 1 m3. 

§ 2 

Ustalona w § 1 cena drewna stanowi podstawę obli-

czenia podatku leśnego na obszarze gminy Milicz w 

2006 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

Milicz. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

EDWARD RYBKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od posiadania psów 

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

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

z późniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (tekst 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 kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956), uchwala 

się, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się w roku 2006 stawkę podatku od posiadania 

psów na terenie gminy Milicz w wysokości 37,00 zł za 

jednego psa. 

§ 2 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 

1) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 

pilnowania stad na pastwisku – bez względu na 

liczbę, 

2) za szczenięta w wieku do 2 miesięcy, 

3) z tytułu posiadania psów w celu pilnowania  nieru-

chomości na wsi – od jednego psa. 

§ 3 

Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia 

każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w 

posiadanie psa. 

§ 4 

Rejestrację psów i pobór podatków prowadzą: 
1) zarządcy wspólnot mieszkaniowych w zasobach 

przez siebie zarządzanych, 
2) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Miliczu – w 

zasobach przez siebie administrowanych, 
3) sołtysi wsi, 

4) Wydział Finansowo – Budżetowy Urzędu Miejskiego 

w Miliczu. 
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§ 5 

Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainka-

sowanych kwot. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

Milicz. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

EDWARD RYBKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 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, Dz. U.  

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 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  

i Nr 167, poz. 1759), art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

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

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

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

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

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

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

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

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opła-

tach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Miejska w Obornikach Śląskich, 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy 

Oborniki Śląskie w 2006 roku wynoszą: 

1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych: 0,55 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej: 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
– zajętych w okresie od 1 maja do 30 września 

na hotele, motele, pensjonaty, schroniska 
młodzieżowe, domy wycieczkowe oraz inne 
obiekty, w których są świadczone usługi ho-
telarskie, spełniające warunki ustawy o usłu-
gach turystycznych i posiadające wpis do 
ewidencji właściwego organu: 10,00 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym: 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych: 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych: 5,90 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

2) od budowli: 2 % ich wartości, 

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

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków: 0,65 zł od 
1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych: 3,55 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych: 0,27 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości stajnie, obory 

i stodoły znajdujące się w posiadaniu byłych rolników 

– rencistów i emerytów, którzy otrzymują emeryturę 

za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu 

Państwa, samodzielnie prowadzących gospodarstwa 

domowe i nie prowadzących działalności gospodarczej. 

§ 3 
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obor-

nik Śląskich. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 0150/XXVI/182/04 z dnia  

25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nierucho-

mości w 2005 r. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku w roku 

2006. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków  

                                         transportowych 

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

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

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

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

§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 581,00 zł 

2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 762,00 zł 

3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 867,00 zł 
 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

 dwie osie 

oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton    887,00 zł    973,00 zł 

b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton    920,00 zł 1.026,00 zł 

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton    972,00 zł 1.084,00 zł 

d) nie mniej niż 15 ton 1.026,00 zł 1.323,00 zł 

 trzy osie 

 oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1.084,00 zł 1.354,00 zł 

b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1.195,00 zł 1.406,00 zł 

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 1.300,00 zł 1.460,00 zł 

d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1.406,00 zł 1.518,00 zł 

e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1.518,00 zł 1.668,00 zł 

f) nie mniej niż 25 ton 1.629,00 zł 1.734,00 zł 

 cztery osie i więcej 

 oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton 2.000,00 zł 2.056,00 zł 

b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 2.116,00 zł 2.168,00 zł 

c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2.220,00 zł 2.274,00 zł 

d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 2.326,00 zł 2.504,00 zł 

e) nie mniej niż 23 ton 2.438,00 zł 2.504,00 zł 
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3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepa  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton 1.406,00 zł; 

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

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

 dwie osie 

oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 1.518,00 zł 1.570,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 1.624,00 zł 1.676,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 36 ton 1.734,00 zł 1.840,00 zł 

d) nie mniej niż 36 ton 1.840,00 zł 1.984,00 zł 

 trzy osie 

 oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 36 ton 1.840,00 zł 1.914,00 zł 

b) nie mniej niż 36 ton 2.384,00 zł 2.504,00 zł 

 

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

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

datku rolnego 380,00 zł;  

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

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

podatku rolnego: 
 

 jedna oś 

oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 434,00 zł 486,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 486,00 zł 592,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton 538,00 zł 702,00 zł 

 dwie osie 

 oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton    592,00 zł    752,00 zł 

b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 ton    650,00 zł    898,00 zł 

c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 36 ton    898,00 zł 1.364,00 zł 

d) nie mniej niż 36 ton 1.214,00 zł 1.798,00 zł 

 trzy osie 

 oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 36 ton    866,00 zł    996,00 zł 

b) nie mniej niż 36 ton 1.058,00 zł 1.408,00 zł 

 

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 762,00 zł; 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.624.00 zł. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miasta Piechowice nr 144/XXVII/2004 z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie usta-

lenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. 
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§ 4 

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

nośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

JAN GASZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

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

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124,  

poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Nowogrodziec uchwala, 

co następuje: 
 

 

 

§ 1 

Określa roczne stawki podatku od nieruchomości w 

następujący sposób: 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,51 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2. od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-

ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej 17,70 zł od  

1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,73 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej, 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego 3,04 zł 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

6. od budowli – ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych 2%, 

7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i budynków –  

0,63 zł 1 m2 powierzchni użytkowej, 

8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 

powierzchni 3,50 zł, 

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

dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,12 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowo-

grodźca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVI/220/04 Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

PRZEWODCZNIĄCA RADY 

 

ANNA ROSA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomo- 

             ści na 2006 rok 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 i art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1  
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz zgodnie  
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 Oławie uchwa-
la, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-

mości obowiązujące na obszarze miasta Oława: 
1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0, 62 zł 
od 1 m2 powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,22 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3–7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, 

4. od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do 
wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii 
elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdziel-
czych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej 
gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących 
do odprowadzania oczyszczania ścieków – 1,3 % 
ich wartości określonej na podstawie art. 4  
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości poza 

wymienionymi w art. 7 ust. 1, 2 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych, budynki i grunty stano-

wiące własność gminy, a wykorzystywane na pro-

wadzenie działalności z zakresu kultury i sportu oraz 

z działalności oświatowo-wychowawczej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

– cmentarze komunalne, 

– grunty i nieruchomości zabudowane stanowiące 

zasób gminny nie oddane w posiadanie zależne, 

– świetlice osiedlowe, środowiskowe, 

– parki, skwery zieleni, 

– przystanki autobusowe komunikacji zbiorowej. 

– nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 

organizacji charytatywnych z wyjątkiem wyko-

rzystywanych do prowadzenia działalności go-

spodarczej.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oława. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXI/228/04 Rady Miejskiej w 

Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określe-

nia wysokości rocznych stawek podatku od nierucho-

mości na 2005 rok oraz zwolnień z podatku od nieru-

chomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 
 
----------------------------------- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
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1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombino-

wanego 

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

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

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

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

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

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków  

transportowych na 2006 r. 

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

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

poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust 4 ustawy z dnia 

12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity  

Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zmianami) oraz zgodnie z obwieszczeniem 

Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku 

od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. (Monitor Polski Nr 

62, poz. 859) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 

2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  

w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada 

Miejska w Oławie uchwal, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego; 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

L.p. Samochody ciężarowe  

o dopuszczalnej masie całkowitej  

(w tonach) 

Stawka podatku  

(w złotych) 

1. Od 3,5 – 5,5 włącznie    612,00 

2. Powyżej 5,5–9 włącznie 1.026,00 

3. Powyżej 9 poniżej 12 1.230,00 

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności  

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

 oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

dwie osie 

1. nie mniej niż 12  2.200,00 2.250,00 

trzy osie 

2. nie mniej niż 12, mniej niż 15 2.226,00 2.260,00 

3. nie mniej niż 15, mniej niż 19 2.226,00 2.260,00 

4. nie mniej niż 19 2.226,00 2.260,00 

cztery osie i więcej 

5. nie mniej niż 12, mniej niż 23 2.280,00 2.300,00 

6. nie mniej niż 23, mniej niż 29 2.280,00 2.300,00 

7. nie mniej niż 29 2.280,00 2.300,00 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26482  – Poz. 4456 

 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: 
 

L.p. 

Ciągniki siodłowe i balastowe  

łącznie z naczepą lub przyczepą  

o masie całkowitej zespołu pojazdów 

(w tonach) 

Stawka podatku  

(w złotych) 

1. od 3,5 poniżej 12 1.434,00 

 

 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równe lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i ro-

dzaju zawieszenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  

+ naczepa, ciągnik balastowy  

+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

dwie osie 

1. nie mniej niż 12, mniej niż 25 1.776,00 1.800,00 

2. nie mniej niż 25, mniej niż 36 1.776,00 1.818,00 

3. powyżej 36 1.776,00 1.932,00 

trzy osie i więcej 

4. nie mniej niż 12, włącznie 36 1.776,00 1.932,00 

5. powyżej 2.280,00 2.448,00 

 

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadając dopuszczalną masę całkowitą od  

7 i poniżej 12 ton: 
 

L.p. 

Przyczepy i naczepy łącznie  

z pojazdem silnikowym  

o dopuszczalnej masie całkowitej  

(w tonach) 

Stawka podatku  

(w złotych) 

1. od 7, poniżej 12 1.200,00 

 

 

 

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

wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
 

L.pl. 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa lub przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku  

(w złotych) 

 oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem  

pneumatycznym  

lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

jedna oś 

1. nie mniej niż 12 1.332,00 1.332,00 

dwie osie 

2. nie mniej niż 12, mniej niż 23  1.440,00 1.440,00 

3. nie mniej niż 23, włącznie 36 1.440,00 1.440,00 

4. powyżej 36 1.728,00 1.776,00 

trzy osie i więcej 

5. nie mnie niż 12, włącznie 36 1.440,00 1.440,00 

6. powyżej 36 1.776,00 1.818,00 
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7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

 

L.p. Autobusy ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku (w złotych) 

1. od 10 do 30 miejsc 1.434,00 

2. powyżej 30 miejsc 1.818,00 

 

§ 2 

Zwalania się od podatku do środków transportowych pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności  

z zakresu kultury i sportu oraz działalności oświatowo-wychowawczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXI/227/2004 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława. 

§ 5 

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

nośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006 r.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 

-------------------------------- 
1 

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

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

nowanego 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława 

 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) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska w Oławie uchwala, co 

następuje:  
 
 

§ 1 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Oławie: 

1. Określa wysokość stawek opłaty targowej, 

2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności opłaty targowej, 

3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, 

określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprze-

daży detalicznej prowadzonej:  

a) z wozu konnego (od wozu) 11,00 zł 

b) z samochodu osobowego lub dostawczego  
(od samochodu) do 3,5 tony 13,00 zł  

c) z samochodu powyżej 3,5 tony, platformy, 
przyczepy samochodowej (od samochodu, plat-
formy, przyczepy) 23,00 zł. 

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 
wiadra itp. przez indywidualnych producentów 
sprzedających wytwory własnej produkcji w ma-
łych ilościach (od osoby) 3,50 zł. 

3. Przy sprzedaży ze stołu, koca, płachty, łóżka itp.(za 
1 m2 zajmowanej powierzchni) 5,00 zł. 

4. Przy sprzedaży na targowisku prywatnym usytu-

owanym w Oławie przy ul. Sportowej za każde sto-

isko (poza pawilonami) 4,50 zł. 
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§ 3 

Rolnikom sprzedającym, na targowisku miejskim, wła-

sne płody rolne wprowadza się 50% zniżkę. 

§ 4 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekro-

czyć kwoty 612,81 zł. 

§ 5 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w któ-

rym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6 

Do poboru opłat targowych upoważnia się: 

a) Pana Henryka Medeckiego oraz Pana Andrzeja Mo-

rawskiego, z którymi będą zawarte umowy o inkaso 

w wysokości 10% od pobranych w ciągu miesiąca 

opłat targowych na terenie miasta Oława, 

b) Pana Władysława Łuczkiewicza, z którym zawarta 

będzie umowa o inkaso w wysokości 5% od pobra-

nych w ciągu miesiąca opłat na targowisku prywat-

nym przy ul. Sportowej w Oławie. 

 

§ 7 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności 

przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie 

z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone 

przez zarządcę targowiska. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oława. 

§ 9 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Oławie nr XXXI/ 

/224/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustale-

nia stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 

 

------------------------------------------- 

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

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

wanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992) 

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

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999) 

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

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

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku   

             rolnego na rok podatkowy 2006 na terenie miasta Oława 

 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) i art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) 

oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 17 października 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 867) Rada 

Miejska w Oławie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Do naliczenia podatku rolnego na rok 2006 na terenie 

miasta Oława przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w 

kwocie 27,88 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oława. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXI/226/2004 Rady Miejskiej 

w Oławie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie 

przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia 

podatku rolnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006.  

 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta  

       Oława, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2006 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 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. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 9, poz. 84 ze zmianami), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów  

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

kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68 z dnia 

14 listopada 2005 r.) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa. 

2. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych 

posiadających psy. 

§ 2 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 

1. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla 

osób niepełnosprawnych (osób niewidomych, głu-

choniemych, niedołężnych), które posiadają orze-

czenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej eg-

zystencji, oraz I grupę inwalidzką na podstawie do-

kumentów potwierdzających niepełnosprawność, 

2. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 

samodzielne gospodarstwo domowe – od jednego 

psa, 

3. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 

pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde 

gospodarstwo. 

§ 3 

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 

42 złote od każdego psa. 

§ 4 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-

zwania w terminie do dnia 15 marca każdego roku 

podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku 

podatkowego w ciągu roku – w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego. W przy-

padku powstania lub wygaśnięcia obowiązku po-

datkowego w ciągu roku podatkowego, podatek 

ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-

rych istniał obowiązek podatkowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

osoba weszła w posiadanie psa, a wygasa  

z końcem miesiąca, w którym nastąpiła jego strata. 

§ 5 

Dla emerytów i rencistów prowadzących samodzielne 
gospodarstwo domowe stosuje się 50 % ulgę w po-
datku od posiadania psów. Emeryci i renciści prowa-
dzący samodzielne gospodarstwo domowe, podatek od 
posiadania psów mogą płacić w dwóch ratach,  
tj. do dnia 15 marca i do dnia 15 września każdego 
roku. 

§ 6 

Rejestrację i ewidencję psów prowadzi Urząd Miejski w 

Oławie. Podatek należy wpłacać bezpośrednio do kasy 

Urzędu lub na rachunek Urzędu - Bank Spółdzielczy w 

Oławie nr konta 49 9585 0007 0010 0016 7716 

0028. 

§ 7 

Pobór i egzekucję podatku przeprowadza się w trybie  

i na zasadach określonych w ustawie z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 110, 

poz. 968 ze zmianami). 
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§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXI/229/04 Rady Miejskiej w 

Oławie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustale-

nia stawki podatku od posiadania psów na terenie mia-

sta Oława, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 

w 2005 roku. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oława. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 

2006. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 

 

---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzorów informacji  

                                         podatkowych 

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

ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2002 Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-

pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94,  

poz. 431 ze zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października  

2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682)  

Rada Miejska w Oławie uchwal, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się na obszarze miasta Oława następujące wzo-

ry deklaracji podatkowych oraz wzory informacji po-

datkowych: 

1. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 

spółek nie mających osobowości prawnej określa 

załącznik nr 1 do uchwały. 

2. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomo-

ści dla osób fizycznych określa załącznik nr 2 do 

uchwały. 

3. wzór deklaracji na podatek rolny dla osób praw-

nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie 

mających osobowości prawnej określa załącznik  

nr 3 do uchwały. 

4. wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób 

fizycznych określa załącznik nr 4 do uchwały. 

5. wzór deklaracji na podatek leśny dla osób praw-

nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie 

mających osobowości prawnej określa załącznik  

nr 5 do uchwały. 

6. wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla 

osób fizycznych określa załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oława. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXI/230/2004 Rady Miejskiej 

w Oławie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie 

określenia wzorów deklaracji podatkowych i wzorów 

informacji podatkowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

 

KRZYSZTOF KŁAPKO 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych 

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

1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-

tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Rada Miasta uchwala, 

co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 od jednego środka transportowego 

w wysokości: 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
 

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

b powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    950 zł 

c powyżej 9 ton  1.170 zł  

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i rodzaj zawieszenia 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

a)    570 zł 1.320 zł 

Trzy osie 

b) 1.170 zł 1.630 zł 

Cztery osie 

c) 1.690 zł 2.500 zł 

 

 

 

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

masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa) od  

od 3,5 ton do poniżej 12 ton 1.220 zł 

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

masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa) równej lub 

wyższa niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia osi jezdnych: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia osi  

jezdnych 

Dwie osie 

12  1.530 zł 1.930 zł 

Trzy osie 

12 37 1.760 zł 1.930 zł 

37  1.760 zł 2.500 zł 

 

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

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

datku rolnego: 

od 7 ton i poniżej 12 ton 480 zł 
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6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub 

wyższa niż 12 ton; z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika 

podatku rolnego: 
 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne 
Inny system zawieszenia 

Nie mniej niż Mniej niż 

Jedna oś 

a) 330 zł 580 zł 

Dwie osie 

b) 1.170 zł 1.530 zł 

Trzy osie 

c) 970 zł 1.310 zł 

 

7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia 

a mniej niż 30 miejsc 1.430 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.830 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 3 

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

nośląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Oleśnicy 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miasta Ole-

śnicy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości 

na 2006 rok w następującej wysokości: 

1) gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,28 z od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz ich części budynków mieszkalnych 

zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej – 18,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

z wyłączeniem budynków lub ich części związa-

nych działalnością gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług hotelarskich, dla których usta-

la się stawkę – 13,68 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,48 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

z wyłączeniem budynków gospodarczych będą-

cych własnością emerytów i rencistów, dla któ-

rych ustala się stawkę 3,00 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej; 

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

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalania się z podatku od nieruchomości: 

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte przez miej-

skie kultury, 

2) grunty stanowiące pola irygacyjne, 

3) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące wła-

sność albo będące w posiadaniu Miasta Oleśnicy,  

o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mają-

cych osobowości prawnej, o których mowa w  

art. 3 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych, 

4) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej na projekcji fil-

mów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oleśnicy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA 

 

RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia  

26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  

                                 w ramach pomocy de minimis 

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

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

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz art. 1 i 2 Rozporzą-

dzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto-

sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasa-

dy de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001), art. 2 pkt 4 i 10, art. 

5 ust. 1 i art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) Rada 

Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

W uchwale nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z 

dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w po-

datku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

wprowadza się następujące zmiany: w § 3 skreśla się 

ust. 2, skreśla się § 5, § 8 i § 9. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

Oleśnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
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RADY MIASTA 

 

RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 30 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.  

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

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

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

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U.  

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

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

poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, 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, Nr 169, poz. 1419,  

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

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nie-

ruchomości: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  

1 ha, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,33 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 

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

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 6,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

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

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

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki lub ich części oraz budowle lub ich części 

zajęte na działalność: 

1) opiekuńczą, 

2) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpie-

czeństwa publicznego, 

3) kulturalną, 

4) sportową, 

5) cmentarze. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki lub ich części oraz budowle lub ich części 

stanowiące mienie komunalne nie oddane w posia-

danie osobom trzecim. 

3. Zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 nie dotyczą 

gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXII/254/04 Rady Miejskiej w 

Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polko-

wic. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

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

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

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

– dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

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

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

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

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

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

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

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

art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r.  

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

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

poz. 959, 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,  

Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się,  

co następuje: 
 

§ 1 

Określa się stawki podatku od środków transporto-

wych obowiązujące na terenie gminy: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 552,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 876,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.092,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) o liczbie osi – dwie  

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton 

1.200,00 zł 

– nie mniej niż 15 ton 1.368,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy  

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton 

1.416,00 zł 

– nie mniej niż 25 ton 1.584,00 zł 

c) o liczbie osi – cztery i więcej 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton 

1.536,00 zł 

– nie mniej niż 27 ton 1.752,00 zł 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

a) o liczbie osi – dwie  

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton 

1.416,00 zł 

– nie mniej niż 15 ton 1.476,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy  

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton 

1.416,00 zł 

– nie mniej niż 19 ton, a mniej niż 25 ton 

1.668,00 zł 

– nie mniej niż 25 ton 1.968,00 zł 

c) o liczbie osi – cztery i więcej 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton 

1.632,00 zł 

– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton 

2.412,00 zł 

– nie mniej niż 29 ton 2.500,00 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.416,00 zł 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) o liczbie osi – dwie 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.632,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.752,00 zł 

b) o liczbie osi trzy i więcej 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26506  – Poz. 4465 

 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.692,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.968,00 zł 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) o liczbie osi – dwie 

– nie mniej niż 12ton, a mniej niż 31 ton 

1.836,00 zł 

– nie mniej niż 31 ton, a mniej niż 37 ton 

1.932,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.992,00 zł 

b) o liczbie osi trzy i więcej 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.848,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton, a mniej niż 40 ton 

1.848,00 zł 

– nie mniej niż 40 ton 2.496,00 zł 

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

nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego – 1.200,00 zł  

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi – jedna 

– nie mniej niż 12 ton 1.356,00 zł 

b) o liczbie osi dwie 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.416,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.536,00 zł 

c) o liczbie osi – trzy i więcej 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.476,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.692,00 zł  

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem za-

wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie cał-

kowitej zespołu pojazdów równą lub wyższą niż  

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-

łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-

datku rolnego: 

a) o liczbie osi – jedna 

– nie mniej niż 12 ton 1.476,00 zł 

b) o liczbie osi dwie 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.524,00 zł  

– nie mniej niż 37 ton 1.800,00 zł 

c) o liczbie osi – trzy i więcej 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 37 ton 

1.524,00 zł 

– nie mniej niż 37 ton 1.812,00 zł  

10) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) do 20 miejsc włącznie 1.104,00 zł 

b) od 21 do 30 miejsc włącznie 1.236,00 zł 

c) powyżej 30 miejsc 1.752,00 zł 

§ 2 

Stawki podatku od środków transportowych:  

1) wyprodukowanych w roku 1996 i nowszych, 

2) posiadających sprawną instalację gazową wynoszą: 

– od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 432,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 756,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 972,00 zł  

– od ciągników siodłowych i balastowych przy-

stosowanych do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-

tej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1296,00 zł 

– od przyczep i naczep, które łącznie z pojaz-

dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-

nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego – 1.080,00 zł 

– od autobusów powyżej 30 miejsc do siedze-

nia 1632,00 zł  

§ 3 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych 

autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu 

dzieci z terenu gminy Polkowice do szkół. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII/255/04 Rady Miejskiej w 

Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polko-

wic. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

IRENEUSZ TRACZYK 

 

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

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

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

– dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

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

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku  

                             rolnego na rok podatkowy 2006 

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

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

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91,  

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

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

z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 164,  

poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2005 r. określoną w Komuni-
kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. 
(M.P. Nr 62, poz. 867) z kwoty 27,88 zł (słownie: 
dwadzieścia siedem złotych 88/100) do kwoty  
15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) za 1q, jako pod-
stawę do obliczania podatku rolnego w 2006 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polko-

wic. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XII/258/04 Rady Miejskiej w 

Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania 

podatku rolnego na rok podatkowy 2005. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY 

 

IRENEUSZ TRACZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji  

oraz załączników 

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

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

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

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

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

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 

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

Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,  

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

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, 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, Nr 169, poz. 1419, Nr 175,  

poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), 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 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,  
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poz. 1568; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419) oraz art. 6 

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

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

uchwala się, co następuje: 
§ 1 

Wprowadza się wzory informacji, deklaracji oraz za-

łączników do stosowania na terenie Gminy ustalone 

niżej wymienionymi załącznikami do uchwały: 

załącznik nr 1 – Deklaracja na podatek od nieruchomo-

ści (DN-1), 

załącznik nr 2 – Informacja w sprawie podatku od nie-

ruchomości (IN-1), 

załącznik nr 3 – Załącznik do deklaracji i informacji: 

Dane o nieruchomościach (ZN-1/A), 

załącznik nr 4 – Załącznik do deklaracji i informacji: 

Dane o zwolnieniach podatkowych  

(ZN 1/B), 

załącznik nr 5 – Deklaracja na podatek rolny (DR-1), 
załącznik nr 6 – Informacja w sprawie podatku rolnego 
(IR-1), 
załącznik nr 7 – Załącznik do deklaracji i informacji: 
Dane o nieruchomościach (ZR-1/A), 
załącznik nr 8 – Załącznik do deklaracji i informacji: 
Dane o zwolnieniach podatkowych 
(ZR-1/A), 
załącznik nr 9 – Deklaracja na podatek leśny (DL-1), 
załącznik nr 10 – Informacja w sprawie podatku leśne-
go (IL-1), 

załącznik nr 11 – Załącznik do deklaracji i informacji: 
Dane o nieruchomościach leśnych  
(ZL-1/A), 
załącznik nr 12 – Załącznik do deklaracji i informacji: 
Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXII/261/04 Rady Miejskiej w 

Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz 

załączników. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polko-

wic. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

IRENEUSZ TRACZYK 

 

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

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

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

– dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

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

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

Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta, przyjętej jako podstawę do obliczenia  

                   podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z  art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431  

z późn. zm.) i Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 17.10.2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-

szych trzech kwartałów 2005 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 62, 

poz. 867) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Przyjmuje się cenę skupu 1 q żyta w wysokości 27,88 

zł jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obsza-

rze Gminy Prusice. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Prusice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLV/250/04 Rady Miasta i Gmi-

ny Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie usta-

lenia ceny 1q żyta, przyjętej jako podstawę do oblicze-

nia podatku rolnego na obszarze Gminy Prusice. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIASTA I GMINY 

 

MARIUSZ KIEPUL 

 

4469 

UCHWAŁA RADY GMINY NIECHLÓW  

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia podatku od nieruchomości, podatku od środków trans-

portowych, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej  

                                       i opłaty targowej 

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

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

5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4, art. 14 pkt 1, 2  

art. 15, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  

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

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Ustala się następujące stawki podatku od nieru-

chomości: 

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-
wierzchni 0,47 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni 2,79 

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,19 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-

wej działalności pożytku publicznego przez organi-

zację pożytku publicznego 

2) od budynków lub ich części 

a) mieszkalnych 1 m2 powierzchni użytkowej 

0,42 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 15,32 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu wykwalifikowanym 
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materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 7,93 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3,40 

e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

4,87 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-

towej działalności pożytku publicznego przez or-

ganizację pożytku publicznego 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 

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

2. Zwalania się od podatku od nieruchomości budynki i 

grunty będące w posiadaniu jednostek organizacyj-

nych gminy związane z prowadzeniem działalności 

kulturalnej, sportowej, ochrony przeciwpożarowej, 

zaopatrzenia wsi w wodę. 

§ 2 

Ustala się następujące stawki podatku od środków 

transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony – 580 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 970 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.154 zł 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton  

– o liczbie osi – dwie – 1.300 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton  

– o liczbie osi – dwie – 1.720 zł 

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

19 ton  

– o liczbie osi – trzy – 1.630 zł 

d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 

23 tony  

– o liczbie osi – trzy – 1.650 zł 

e) równej lub wyższej niż 23 ton,  

– o liczbie osi – trzy – 1.830 zł 

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

29 tony  

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.720 zł 

g) równej lub wyższej 29 ton 

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2.250 zł 

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

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

15 tony – 1.390 zł 

b) równej lub wyższej 15 ton  

– o liczbie osi – dwie – 1.930 zł 

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

19 ton  

– o liczbie osi – trzy – 1.510 zł 

d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 

23 tony  

– o liczbie osi – trzy – 1.710 zł 

e) równej lub wyższej niż 23 tony  

– o liczbie osi – trzy – 1.930 zł 

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

29 ton  

– o liczbie osi – cztery i więcej – 1.830 zł 

g) równej lub wyższej niż 29 ton  

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2.505,19 zł 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-

jazdów: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony – 1.080 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.180 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1.300 zł 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-

czepą, z zawieszeniem neumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

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

25 ton  

– o liczbie osi – dwie – 1.510 zł 

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 

31 tony  

– o liczbie osi – dwie – 1.710 zł 

c) równej lub wyższej niż 31 ton  

– o liczbie osi – dwie – 1.930 zł 

d) równej lub wyższej niż 12 ton,  

– o liczbie osi – trzy – 2.300 zł 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepa lub przy-

czepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

25 ton  
– o liczbie osi – dwie – 1.740 zł 

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 
31 tony  
– o liczbie osi – dwie – 1.930 zł 

c) równej lub wyższej niż 31 ton  
– o liczbie osi – dwie – 2.000 zł 

d) równej lub wyższej niż 12 ton  
– o liczbie osi – trzy – 2.300 zł 

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez 
podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton – 850 zł 

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton  
– o liczbie osi – jedna – 860 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
36 ton  
– o liczbie osi – jedna – 1.070 zł 

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
33 tony  
– o liczbie osi – dwie – 970 zł 

d) równej lub wyższej niż 33 tony  
– o liczbie osi – dwie – 1.530 zł 

e) równej lub wyższej niż 12 ton  
– o liczbie osi – trzy – 1.400 zł 

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawiesze-

nia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 ton  

– o liczbie osi – jedna – 970 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton,  

– o liczbie osi – jedna – 1.290 zł 

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

33 tony  

– o liczbie osi – dwie – 1.170 zł 

d) równej lub wyższej niż 33 tony,  

– o liczbie osi – dwie – 1.540 zł 

e) równej lub wyższej niż 12 ton  

– o liczbie osi – trzy – 1.540 zł 

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc – 1.200 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.700 zł 

2. Zwalania się z podatku od środków transportowych 

pojazdy stanowiące własność jednostek organiza-

cyjnych gminy służące do celów zapatrzenia placó-

wek oświatowych, straży pożarnej i zaopatrzenia 

ludności w wodę. 

§ 3 

1. Ustala się na obszarze Gminy Niechlów podatek od 

posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego 

psa. 

2. Podatek od posiadania psa płatny jest bez wezwa-

nia 

a) w terminie do 30 czerwca, 

b) w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie 

psa, kiedy wejście w posiadanie następuje po 30 

czerwca. 

§ 4 

Wprowadza się opłatę administracyjna za czynności 

wykonywane przez organy gminy nieobjęte przepisami 

o opłacie skarbowej: 

1. za wydany z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego 

a) wypis – 25 zł 

b) wyrys – 27 zł 

2. za wydany ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  

a) wypis – 25 zł 

b) wyrys – 27 zł 

3. Opłata administracyjna jest płatna gotówka w kasie 

Urzędu Gminy. 

§ 5 

1. Określa się wysokość dziennej opłaty targowej w 

wysokości 20 zł. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nie-

chlów. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXI/71/04 z dnia 10 listopada 

2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

za 1 kwartał dla celów obliczenia podatku rolnego oraz 

ustalenia podatku od nieruchomości, podatku od środ-

ków transportowych, podatku od posiadania psów, 

opłaty administracyjnej i opłaty targowej na rok 2005  

i uchwała nr XXII/76/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXI/71/04 z dnia 10 listo-

pada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta za 1 kwartał dla celów obleczenia podatku rolne-

go oraz ustalenia podatku od nieruchomości, podatku 

od środków transportowych, podatku od posiadania 

psów, opłaty administracyjnej i opłaty targowej na rok 

2005. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego a określone w niej stawki obowiązują 

od dnia 1 stycznia 2006 roku. 

 

 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

KAZIMIERA ROGALSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4470 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
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kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn .zm.) Rada 

Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

§ 1 

Roczne stawki podatku od nieruchomości ustala się w 

następujący sposób: 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,56 zł/ 1 

m2 

2. od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 

lub leśna oraz od części mieszkalnych zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł/  

1 m2 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58 zł/ 1 m2 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych 3,71 zł/ 1 m2 

5. od pozostałych budynków lub ich części w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-

łalności pożytku publicznego przez organizacje po-

żytku publicznego 3,00 zł/ 1 m2  

5a od budynków rekreacyjnych 6,17 zł/ 1 m2 

6. od budowli 2% ich wartości 

7. od powierzchni gruntów: 

a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż 

rolnicza lub leśna 0,68 zł/ 1 m2 

b) od gruntów pod jeziorami na zbiorniki wodne, re-

tencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł/  

1 ha 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

0,18 zł/ 1 m2 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

– budowle komunalne wykorzystywane jako rurociągi 

i przewody sieci rozdzielczej wody, 

– budowle służące do odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, 

– budynki lub ich części bezpośrednio związane  

z procesem poboru i uzdatniania wody, a także ad-

ministrowaniem tymi procesami, 

– budynki komunalne przeznaczone w całości na za-

kwaterowanie nauczycieli oraz te części budynków 

komunalnych, w których mieści się mieszkanie na-

uczyciela, 

– budynki komunalne lub ich części przeznaczone na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, 

– budynki wykorzystywane na działalność kulturalną  

i udostępniania książek, 

– remizy strażackie, 

– za grunty zajęte pod cmentarz 

§ 3 

Uchwała niniejsza dotyczy podatków za 2006 rok. 

§ 4 

Traci moc uchwał nr XVIII/113/2004 Rady Gminy 

Mietków z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sta-

wek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JÓZEF ŻYGADŁO 

 

 

 

 

4471 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 22 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok 2006 

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

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

zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy Miet-

ków uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się na obszarze gminy Mietków podatek od 

posiadania psów w wysokości – 10,00 zł od jednego 

psa. 

§ 2 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posiada-

nia psów ciąży na osobach fizycznych posiadających 

psy. 

§ 3 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26537  – Poz. 4470 i 4471 

 

Pobór podatku odbywać się będzie w formie inkasa w 

terminie do 15 maja 2006 r.  

§ 4 

Inkasentami podatku na terenie wsi są sołtysi. Inkasent 

przy wykonywaniu swoich prac okazuje się upoważ-

nieniem Wójta. 

§ 5 

Za swoją pracę inkasenta pobiera wynagrodzenie w 

wysokości 20% pobranego podatku. 

§ 6 

Poza ustawowymi zwolnieniami od podatku określo-

nymi w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. 

zm.) wprowadza się dodatkowe zwolnienie z tytułu 

posiadania psów utrzymywanych na celu pilnowania 

gospodarstw domowych – przez emerytów i rencistów 

zamieszkujących samotnie. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Mietków. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 23 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.  

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 i 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 

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

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

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

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

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

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

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

kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(M. P. Nr 68, poz. 956 Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:  
 

 

§ 1 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2006 r. 

jak niżej: 

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

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 zł 
od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,16 zł od  
1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,16zł od 1 m2 powierzchni,  

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,44 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 15,83 zł od 1 m2  powierzchni 

użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 7,39 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej; 
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 5,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

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

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

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieru-

chomości związane z ochroną przeciwpożarową 

oraz grunty, budynki i ich części zajęte na potrzeby: 

– kultury w zakresie wypożyczania książek 

– ochrony zdrowia,  

– pomocy społecznej  

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle 

służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody, przepom-

pownie oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej 

wody. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/147/04 Rady Gminy Piel-

grzymka z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 

 

 

PRZEWODNICZACY RADY 

 

JAN PALUCH 

 

 

4473 

UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

o samorządzie gminnym (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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12  

ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

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

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

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

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

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

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

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

kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(M. P. Nr 68, poz. 956) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia  

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

wych obowiązujących w 2005 r. (M. P. Nr 62, poz. 859) Rada Gminy Piel-

grzymka uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: 

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

i wpływu na środowisko: 
 

Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek  

przekracza 10 lat 

Pojazdy, których wiek  

nie przekracza 10 lat 
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Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 399 442 399 442 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 759 845 759 845 

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  950 1056 950 1056 

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

od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
 
 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia  

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 0 1025 

13 14 1213 1178 

14 15 1267 1230 

15  1319 1283 

Trzy osie 

12 17 1372 1332 

17 19 1424 1383 

19 21 1478 1435 

21 23 1530 1486 

23 25 1583 1616 

25  1636 1616 

Cztery osie i więcej 

12 25 1689 1640 

25 27 1689 1640 

27 29 1689 1695 

29 31 1695 2505 

31  1695 2505 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

środowisko: 
 
 
 
 
 

Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek  

przekracza 10 lat 

Pojazdy, których wiek  

nie przekracza 10 lat 
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Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 950 1055 950 1055 

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1045 1161 1045 1161 

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1139 1267 1139 1267 

 

 

 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi 

i rodzaju zawieszenia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita zespołu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia  

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 0 1527 

18 25 1478 1435 

25 31 1583 1537 

31  1691 1936 

Trzy osie 

12 40 1794 1766 

40  1900 2505 

 

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

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

podatnika podatku rolnego: 
 

Dopuszczalna masa całkowita  

łącznie z pojazdem silnikowym  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu  

Pojazdy, których wiek  

przekracza 10 lat 

Pojazdy, których wiek  

nie przekracza 10 lat 

Od 7 ton do poniżej 12 ton 845 759 

 

 

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

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

działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

(osie jezdne  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

Inny system  

zawieszenia  

osi jezdnych 
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Jedna oś 

12 18 0 266 

18 25 950 922 

25  1002 973 

Dwie osie 

12 28 1055 1025 

28 33 1108 1075 

33 38 1161 1323 

38  1213 1741 

Trzy osie 

12 38 1267 1230 

38  1319 1312 

 

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

Liczba miejsc do siedzenia 

Stawka podatku (w złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek  

przekracza 10 lat 

Pojazdy, których wiek  

nie przekracza 10 lat 

Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

spełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

Pojazdy  

niespełniające 

wymogi normy 

ekologicznej 

EURO1,  

EURO 2,  

EURO 3 

do 15 miejsc włącznie 474 527 474 527 

powyżej 15 i poniżej 30 miejsc 712 791 715 791 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1139 1267 1139 1267 

 

§ 2 

Zwalania się pod podatku od środków transportowych środki transportowe (autobusy) wykorzystywane  

wyłącznie do dowozu dzieci do szkół i na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/151/04 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 6 grudnia 2004 r.  

Nr 237, poz. 3680). 

§ 5 

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

śląskiego. 

PRZEWODNICZACY  

RADY GMINY 

 

JAN PALUCH 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

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

o samorządzie gminnym (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, 
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Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

(M. P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Określa się obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. wyso-

kość rocznej stawki podatku od posiadania psów na 

kwotę 12,00 zł za każdego psa. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów po jednym 

psie na gospodarstwo domowe. 

§ 3 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 

dnia 15 maja każdego roku albo w ciągu dwóch tygo-

dni od dnia wejścia w posiadanie psa w wysokości 

pełnej stawki określonej w § 1 albo połowy stawki 

jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po  

30 czerwca roku podatkowego.  

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXI/149/04 Rady Gminy Piel-

grzymka z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustale-

nia wysokości podatku od posiadania psów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY GMINY 

 

JAN PALUCH 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 23 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych  

obowiązujących na terenie Gminy Pielgrzymka 

 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 i z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 i 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 i Nr 167, poz. 1759,  

z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 / oraz art. 6, ust. 13 usta-

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

2002 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 i Nr 123,  

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

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

Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia  

15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94,  

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

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

81, poz. 875, z 2002 Nr 200, poz. 1680 i z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 

162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,  

Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) i art. 6, ust. 9 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. 
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Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, 

co następuje: 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy podatkowych obowiązu-

jących na terenie Gminy Pielgrzymka: 

w podatku od nieruchomości: 

– deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik 

nr 1  

– informacja w sprawie podatku od nieruchomości – 

załączniku nr 2 

– dane o nieruchomościach –załącznik nr 3 

– dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od 

nieruchomości – załącznik nr 4. 

w podatku rolnym: 

– deklaracja na podatek rolny – załącznik nr 5 
– informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik 

nr 6 
– dane o nieruchomościach rolnych – załącznik nr 7 
– dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w po-

datku rolnym – załącznik nr 8. 
w podatku leśnym: 
– deklaracja na podatek leśny – załącznik nr 9 

– informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik 

nr 10 

– dane o nieruchomościach leśnych – załącznik nr 11 

– dane o zwolnieniach podatkowych w podatku le-

śnym – załącznik nr 12. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwala nr XXI/150/04 z dnia 16 listopada 

2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i in-

formacji podatkowych obowiązujących na terenie Gmi-

ny Pielgrzymka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 

 

PRZEWODNICZACY  

RADY GMINY 

 

JAN PALUCH 
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4476 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia  

od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano  

                                           produkcji rolnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada  

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z późn. zm.) 

Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od 

podatku rolnego gruntów rolnych, na których zaprze-

stano produkcji rolnej, dotyczącego nie więcej niż 20% 

powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego i 

nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, 

w stosunku do tych samych gruntów. 

§ 2 

1. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek podatni-

ka.  

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcze-

śniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego 

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

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 

którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności 

numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnia  

i klasa ) oraz określić zamierzony okres zwolnienia  

(1–3 lata). 

§ 3 

1. Warunki zwolnienia są następujące: 

a) zaprzestanie uprawy roślin, 

b) niewykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe, 

c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele pa-

szowe, 

d) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów. 

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione 

łącznie. 

 

§ 4 

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy 

Miękinia. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-

żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-

gaśnięcie w całości lub części decyzji, o której mo-

wa w pkt. 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzę-

du Gminy w Miękini w terminie 14 dni o zaistnia-

łych zmianach w przypadku wcześniejszego podję-

cia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XIV/100/2003 Rady Gminy w 

Miękini z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie trybu  

i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku 

rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których za-

przestano produkcji rolnej.  

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 
 

PRZEWODNICZACY 

RADY GMINY 

 

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

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

z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

a) budynki przydzielone do bezpłatnego użytkowa-

nia osobom, które przekazały Państwu w zamian 

za rentę lub emeryturę gospodarstwo rolne z za-

budowaniami, a także działki przydzielone do 

bezpłatnego użytkowania za przekazane Państwu 

gospodarstwo, 

b) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich 

części, stanowiące własność (współwłasność) 

gminy o ile nie są we władaniu osób fizycznych, 

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych 

c) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich 

części zajęte na: 

– biblioteki, świetlice, kluby, 

– cele statutowe ochotniczych straży pożar-

nych, 

– cele statutowe publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 

d) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich 

części, będące własnością Gminy służące na po-

trzeby prowadzenia zorganizowanych składowisk 

odpadów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatnia-

nia wody, rurociągów i przewodów sieci roz-

dzielczej wody, odprowadzania i oczyszczania 

ścieków. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-

kinia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVI/224/04 Rady Gminy w 

Miękini z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwol-

nień od podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem  

1 stycznia 2006 roku. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY GMINY 

 

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 

 

4478 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad 

ustalania, poboru i terminów płatności tego podatku oraz wprowadzenia  

                                  zwolnień przedmiotowych 

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

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

z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 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.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 

na terenie gminy Miękinia w wysokości: 53,21 zł od 

każdego posiadanego psa. 

§ 2 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu 

posiadania jednego psa w celu pilnowania gospodar-

stwa domowego. 

§ 3 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania, do końca 

czerwca każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia wej-

ścia w posiadanie psa. 

§ 4 

Podatek należy wpłacać na konto Urzędu Gminy – PKO 
BP S.A. III O/Wrocław 62 10205242 
0000210200292433. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-

kinia. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXVI/222/04 Rady Gminy w 

Miękini z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatku od posiadania psów, 

zasad ustalania, poboru i terminów płatności tego po-

datku oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do stawek obowią-

zujących w 2006 roku. 

 

 

 

PRZEWODNICZACY 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26570  – Poz. 4477 i 4478 

 

RADY GMINY 

 

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

4479 

UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Miękinia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) 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.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez przedsiębior-

ców podejmujących po raz pierwszy taką działal-

ność na terenie gminy. 

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

okres jednego roku licząc od dnia rozpoczęcia dzia-

łalności gospodarczej. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 

budynki, budowle, lub ich części zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej przez przedsiębior-

ców, którzy zrealizują na terenie gminy Miękinia 

nowe inwestycje polegające na uruchomieniu dzia-

łalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem 

utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres: 

1) 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 5 miejsc pracy, 

2) 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 15 miejsc pracy, 

3) 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 25 miejsc pracy, 

4) 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 70 miejsc pracy, 

5) 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co 

najmniej 100 miejsc pracy. 

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa 

się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała 

wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego po-

ziomu zatrudnienia w okresie  6 miesięcy przed do-

konaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tyl-

ko pracowników zatrudnianych w pełnym wymiarze 

czasu pracy.  

4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększo-

ny poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez 

cały okres zwolnienia. Przepis ust. 3 zdanie drugie 

stosuje się odpowiednio. 

§ 3 

Zwolnienie, o którym mowa w § 2 obejmuje także 

grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na pro-

wadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębior-

cę, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie doty-

czy wówczas tylko nowo nabytych gruntów, nowo 

wybudowanych budynków, budowli lub ich części 

zajętych na prowadzenie poszerzonej działalności. 

§ 4 

Uchwały nie stosuje się, jeśli inwestycja polega na 

budowie obiektu handlowego o powierzchni sprzeda-

żowej powyżej 1000 m².  

§ 5 

Zwolnienia, o których mowa w uchwale stanowią po-

moc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji  

nr 69/2001 sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady  

de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.).;”  

§ 6 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przyznaje się na 

udokumentowany wniosek podatnika złożony w 

terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności.  

2. Zwolnienia, o których mowa w § 2-3 przyznaje się 

na udokumentowany wniosek podatnika, złożony w 

terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej in-

westycji do użytku lub poszerzenia działalności.  

3. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik może 

wnioskować o zmianę okresu zwolnienia określone-

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

nie może przekraczać 5 lat. 

§ 7 

1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik 

korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przed-

łożyć informacje dotyczące: 

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-

nych; 

2) poziomu zatrudnienia; 

3) kosztów zatrudnienia pracowników; 

4) zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis 

uzyskanej przez przedsiębiorcę w danym roku 

podatkowym. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 

zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26571  – Poz. 4479 

 

dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę 

prawa do zwolnienia. 

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

zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 

prawa. 

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego 

w ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku ro-

ku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności 

powodujące utratę tego prawa. 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatko-

wy, co do spełnienia warunków, uprawniających do 

uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za 

cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

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

wiązani do zapłaty należnego podatku wraz z od-

setkami. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-

kinia. 

§ 9 

1. Traci moc uchwała nr VI/36/2003 Rady Gminy 

Miękinia z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zwol-

nień od podatku od nieruchomości na terenie gminy 

Miękina. 

2. Podatnicy, którzy nabyli prawo do zwolnienia od 

podatku na podstawie uchwały o której mowa w 

ust.1 korzystają ze zwolnienia na warunkach 

uchwały wskazanej w ust. 1.  

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

§ 11 

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 

 

PRZEWODNICZACY 

RADY GMINY 

 

EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

4480 

UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

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

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

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;  

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku  

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

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

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

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

Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, 

poz. 1365, Nr 169, poz. 1419 i Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419  

i Nr 175, poz. 1462) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 paź-

dziernika 2005 r. (Monitor Polski Nr 62 poz. 859) i Obwieszczenie Ministra 

Finansów z dnia 27 października 2005 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w 2006 roku na obszarze gminy Miłkowice  

w wysokości: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 ton 
 

Masa całkowita pojazdu 
Samochody ciężarowe  

(stawka w zł) 

Samochody ciężarowe:  

rok produkcji przed 1996 r.  

bez katalizatora 
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od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    527,00    631,00 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    897,00 1.053,00 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1.055,00 1.263,00 

 

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej 

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

Masa całkowita pojazdu 

Ciągniki siodłowe i balastowe 

przystosowane do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą   

(stawka w zł) 

Ciągniki siodłowe i balastowe rok 

produkcji przed 1996  

bez katalizatora (stawka w zł) 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.061,00 1.271,00 

powyżej 5,5 tony do poniżej 12 ton 1.143,00 1.474,00 

 

 

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

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

datku rolnego. 
 

Dopuszczalna masa całkowita  

Przyczepy i naczepy łącznie  

z pojazdem silnikowym  

(stawka w zł) 

Przyczepy i naczepy łącznie  

z pojazdem silnikowym rok  

produkcji przed 1996 rok 

od 7,00 ton i poniżej 12,00 ton 1.137,00 1.263,00 

 

 

4) autobusy. 
 

Liczba miejsc do siedzenia Autobusy (stawka zł) 
Autobusy bez katalizatora rok 

produkcji przed 1996 r.  

od 10 do 15 miejsc    970,00 1.158,00 

od 16 do 29 miejsc 1.260,00 1.474,00 

od 30 miejsc i więcej 1.629,00 1.864,00 

 

 

5) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

Inny system  

zawieszenia osi  

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1.055,00 1.260,00 

13 14 1.158,00 1.363,00 

14 15 1.265,00 1.470,00 

15  1.368,00 1.573,00 

Trzy osie 

12 17 1.158,00 1.363,00 

17 19 1.265,00 1.470,00 

19 21 1.368,00 1.573,00 

21 23 1.470,00 1.675,00 

23 25 1.573,00 1.778,00 

25  1.675,00 1.880,00 

Cztery i więcej 

12 25 1.368,00 1.573,00 

25 27 1.573,00 1.778,00 
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27 29 1.675,00 1.880,00 

29 31 1.880,00 2.505,00 

31  2.106,00 2.505,00 

 

6) ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. 
 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów: ciągnik siodłowy  

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne 

Inny system  

zawieszenia osi  

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.265,00 1.368,00 

18 25 1.368,00 1.470,00 

25 31 1.470,00 1.573,00 

31  1.573,00 1.936,00 

Trzy osie 

12 40 1.675,00 1.864,00 

17 19 1.880,00 2.505,00 

 

 

 

 

 

7) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

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

podatku rolnego. 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna  

z zawieszeniem pneu-

matycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne 

Inny system  

zawieszenia osi  

jezdnych 

Jedna oś 

12 18    948,00 1.050,00 

18 25    999,00 1.101,00 

25  1.055,00 1.158,00 

Dwie osie 

12 28    999,00 1.101,00 

28 33 1.055,00 1.158,00 

33 38 1.158,00 1.323,00 

38  1.573,00 1.742,00 

Trzy osie 

12 38 1.368,00 1.470,00 

38  1.675,00 1.864,00 

 

 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony 

przeciwpożarowej i dla celów dowozu uczniów do szkół. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłkowice.  
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§ 4 

Traci moc uchwała nr II/8/2002  Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 6 grudnia 2002 r. 

§ 5 

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

śląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JERZY LEWANDOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku  

od nieruchomości 

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

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

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

i Nr 214, poz. 1906 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

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

poz. 1441) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

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

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

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

poz. 880, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 Nr 130, poz. 1087, 

Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175,  

poz. 1462) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 

2005 r. (Monitor Polski Nr68,poz956),Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, 

co następuje:  
 

 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości 

w następującej wysokości: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 

od 1 metra kwadratowego powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł  

1 hektara powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

– 0,25 zł od 1 metra kwadratowego powierzch-

ni. 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 metra kwadratowe-

go powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 18,35 zł od 1 metra kwadratowego 

powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,58 zł od 1 metra kwadratowe-

go powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych – 3,71 zł od 1 metra kwadratowego po-

wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizację pożytku publicznego 

– 5,90 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni 

użytkowej, 

3) od budowli – 2 % ich wartości, w tym od budowli 

wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania 

energii elektrycznej, ciepła, linii elektroenergetycz-

nych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów  

i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw 

i wody, od budowli służących do odprowadzenia  

i oczyszczania ścieków. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty  

o których mowa w § 1pkt 1 lit. c i budynki o któ-
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rych mowa w § 1 pkt 2 lit. e zajęte wyłącznie dla 

potrzeb: 

– kultury, 

– pomocy społecznej, 

– ochrony przeciwpożarowej, 

– publicznej służby zdrowia, 

– gospodarki komunalnej prowadzonej przez gmin-

ne jednostki i zakłady budżetowe. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują 

gruntów i budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w 

Miłkowicach. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XVIII/121/2004  Rady Gminy w 

Miłkowicach z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podat-

ku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 roku. 

 
  

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

JERZY LEWANDOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości  i zwolnień  

                  od tego podatku na terenie gminy na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591  

z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednoli-

ty: Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy  

w Przewornie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Podatek od nieruchomości w 2006 r. wynosi: 

1. Od budynków mieszkalnych i ich części 0,52 zł za 

1 m2 pow. użytkowej. 

2. Od budynków i ich części związanych z prowadzo-

ną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub 

leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej 16,79 zł 

za 1 m2 pow. użytkowej. 

3. Zajętych na prowadzeniu działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

2,12 zł za 1m2  pow. użytkowej. 

4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności w zakresie ob-

rotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,50 zł 

za 1 m2 powierzchni. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części 5,00 zł za 

1 m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności użytku publiczne-

go. 

6. Od budowli:  

a) od budowli 2% ich wartości określonej na pod-

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

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł za  

1 m2 powierzchni, 

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

tencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych gruntów 0,22 zł za 1 m2 powierzch-

ni, 

w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności 

statutowej użytku publicznego. 

§ 2 

Podatek od nieruchomości określony w § 1, ust. 5  

i ust. 7, pkt c dla emerytów i rencistów samodzielnie 

zamieszkujących wynosi 25% stawki podatku. 

§ 3 

Zwolnić od obowiązku podatkowego nieruchomości lub 

ich części oraz grunty zajęte na potrzebę jednostek 

organizacyjnych podległych Radzie Gminy w Przewor-

nie, oraz działalność w zakresie prowadzonych świad-

czeń zdrowotnych.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok 

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

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

zm.), oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

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

zm.) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 
 

 

 

 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 547 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 659 zł, 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 829 zł. 

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

równej lub wyższej niż 12 ton 
 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna  

masa całkowita  

(w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

z zawieszenie  

pneumatyczne 

lub z zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne) 

inny system  

zawieszenia  

Dwie osie 

12 13 933 1330 

13 14 933 1330 

14 15 933 1330 

15  933 1391 

Trzy osie 

12 17 494 712 

17 19 494 712 

19 21 1095 1754 

21 23 1095 1754 

23 25 1095 1754 

25  1095 1754 

Cztery i więcej 

12 25 766 1265 

25 27 1755 2413 

27 29 1755 2413 

29 31 1764 2505,15 

31  1764 2505,15 
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3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 531 zł 

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

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

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów: ciągnik siodłowy  

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w 

tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

zawieszenie  

pneumatyczne  

lub z zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne 

inny system  

zawieszenia  

Dwie osie 

12 18 330 494 

18 25 1542 1861 

25 31 1542 1861 

31  1542 1996 

Trzy osie 

12 36 1754 1946 

36 40 1754 2466 

40  1887 2505,15 

 

 

 

 

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

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 165 zł 

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

wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-

społu pojazdów: naczepa/przyczepa  

+ pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

zawieszenie  

pneumatyczne 

lub z zawieszeniem 

uznanym  

za równoważne 

inny system  

zawieszenia  

Dwie osie 

12 18 175 330 

18 25 1206 1424 

25 36 1206 1424 

36  1211 1435 

Dwie osie 

12 28 824 1318 

28 33 824 1318 

33 36 903 1373 

36 38 1095 1647 

38  1260 1807 

Trzy osie 

12 36 935 1318 

36 38 999 1382 

38  1063 1435 

 

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

– mniej niż 30 miejsc 829 zł, 

– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1754 zł. 

§ 2 
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Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby 

jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiących własność z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie 

dotyczy pojazdów określonych w art. 8, pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 5 

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

śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień  

na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591  

z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia  

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 9,  

poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Przewornie 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala się roczną stawkę podatku od posiadania 

psów w wysokości 33 zł od jednego psa. 

§ 2 

1. Podatek płatny jest w następujących terminach: 

I rata do 15 maja, 

II rata do 15 listopada. 

§ 3 

Obowiązek podatkowy powstaje w następnym półro-

czu po nabyciu psa lub osiągnięciu wieku określonego 

w § 4, pkt c. 

§ 4 

Oprócz ulg wynikających z przepisów ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych podatku od posiadania psów 

nie pobiera się: 
a) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu 

pilnowania nieruchomości zabudowanych po jed-
nym na każdą nieruchomość, 

b) od emerytów i rencistów prowadzących samodziel-
nie gospodarstwo domowe za 1 psa, 

c) od szczeniąt do 4 miesiąca życia, 

§ 5 

Renciści i emeryci płacą 50% stawki określonej w § 1.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26579  – Poz. 4483 i 4484 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 

4485 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2006 rok 

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591  

z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 19, pkt 1 a ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 

Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy  w Przewornie 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wysokość opłaty targowej na 2006 rok w 

wysokości 10 zł. Stawka opłaty targowej obowiązuje 

przy sprzedaży we wszystkich formach jej prowadze-

nia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

 

 

 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

4486 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza  

deklaracji na podatek rolny 

 Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 z 1993 r. poz. 431 z późniejszymi zmiana-

mi) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 Ustala się wzór formularza informacji o gruntach na 

rok 2006 dla osób fizycznych stanowiący załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały.  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26580  – Poz. 4485 i 4486 

 

§ 2 

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny 

na rok 2006, dla osób prawnych, jednostek organiza-

cyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości 

prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nierucho-

mości Rolnej a także jednostek organizacyjnych Lasów 

Państwowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy i sołectwach Gminy Przeworno.  

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26581  – Poz. 4486 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26582  – Poz. 4486 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26583  – Poz. 4486 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26584  – Poz. 4486 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26585  – Poz. 4486 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26586  – Poz. 4486 

 

 
4487 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach  

budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 

 Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

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

szymi zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się dla osób fizycznych wzór informacji o nieru-

chomościach i obiektach budowlanych w roku 2006 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Ustala się dla osób prawnych, jednostek organizacyj-

nych w tym spółek, niemających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rol-

nej  oraz jednostek organizacyjnych Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wzór formu-

larza deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 

podatkowy 2006 stanowiący załącznik nr 2 do niniej-

szej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-

szeń i w sołectwach Gminy Przeworno.  

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26587  – Poz. 4487 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26588  – Poz. 4487 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26589  – Poz. 4487 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26590  – Poz. 4487 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26591  – Poz. 4487 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26592  – Poz. 4487 

 

 

4488 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza  

                                  deklaracji na podatek leśny 

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

o lasach (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy w Przewornie uchwala,  

co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się dla osób fizycznych wzór informacji o lasach 

na rok 2006 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Ustala się dla osób prawnych, jednostek organizacyj-

nych w tym spółek nieposiadających osobowości 

prawnej, jednostek organizacyjnych  Lasów Państwo-

wych oraz jednostek organizacyjnych Agencji Nieru-

chomości Rolnej wzór deklaracji na podatek leśny na 

rok 2006 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-

szeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach Gminy Prze-

worno.  

WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

ANDRZEJ ŁUCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26593  – Poz. 4488 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26594  – Poz. 4488 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26595  – Poz. 4488 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26596  – Poz. 4488 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26597  – Poz. 4488 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26598  – Poz. 4489 

 

4489 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

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 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca  

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

poz. 1591, ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami) obwieszczenia Ministra Finansów  

27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) 

Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości: 

1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł 

od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  

1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego:  

c – 1) przeznaczonych pod budownictwo, nieza-

budowanych – 0,20 zł od 1 m² powierzchni  

c – 2) pozostałych z wyjątkiem ujętych w pkt  

c–1) – 0,10 zł od 1 m² powierzchni 

2) od budynków lub ich części: 

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

użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej – 17,00 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,58 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego, 

budynków lub ich części – 4,00 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej, 

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

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3  oraz ust. 3-7 ustawy  

o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1. grunty i budynki lub ich części stanowiące wła-

sność (współwłasność) gminy, wykorzystywane na 

wykonywanie zadań w zakresie: ochotniczej ochro-

ny przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu, za-

jęte na świetlice wiejskie, biblioteki i cmentarze 

komunalne. 

2. budynki gospodarcze lub ich części, z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

będące własnością osób w wieku powyżej 70 lat. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oła-

wa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowe-

go 2006. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIII/269/2004 Rady Gminy 

Oława z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

i zwolnień od tego podatku. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 

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

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

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

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

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ,zamieszczone w ni-

niejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne; tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26599  – Poz. 4490 

 

4490 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych  

                   w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 

 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) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmia-

nami) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, ze zmianami) art. 6 ust. 9 

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

Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku od nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od 

nieruchomości, który stanowi załącznik nr 2 niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku rolnego, który stanowi załącznik nr 3 niniejszej 

uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek rol-

ny, który stanowi załącznik nr 4 niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór formularza informacji w sprawie po-

datku leśnego, który stanowi załącznik nr 5 niniejszej 

uchwały. 

 

§ 6 

Określa się wzór formularza deklaracji na podatek le-

śny, który stanowi załącznik nr 6 niniejszej uchwały. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oła-

wa. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2006 r. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XXIII/270/2004 Rady Gminy 

Oława z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych 

w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 

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

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

wanego 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 użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-

niejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjalne; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr, poz. 84 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26600  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26601  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26602  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26603  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26604  – Poz. 4490 

 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26605  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26606  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26607  – Poz. 4490 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26608  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26609  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26610  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26611  – Poz. 4490 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26612  – Poz. 4490 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26613  – Poz. 4490 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26614  – Poz. 4490 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26615  – Poz. 4491 

 

4491 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz  

                                  zwolnień od tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 

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

poz. 1591 ze zmianami) art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  

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

poz. 84. ze zmianami) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 paździer-

nika 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  

w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 956) Rada 

Gminy Oława uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 

w wysokości 40,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od posiadania psów wszyst-

kich właścicieli psów – od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-

zwania do dnia 30 września 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 proporcjonal-

nie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek 

podatkowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstały okoliczności uzasadniające powstanie te-

go obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w któ-

rym ustały okoliczności uzasadniające ten obowią-

zek. 

§ 4 

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub 

można dokonywać bezpośrednio na konto Gminy Oła-

wa w Banku Spółdzielczym w Oławie. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oła-

wa. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatkowe-

go 2006. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXIII/272/2004 Rady Gminy 

Oława z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz 

zwolnień od tego podatku.  

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 

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

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

wanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.)  

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

pojazdy ciężarowe. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniej-

szej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  26616  – Poz. 4492 

 

4492 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 25 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca  

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

poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 

Nr 9, poz. 84 ze zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  

27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-

towych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2005 r. Nr 68, 

poz. 956), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  

w 2006 r. (Monitor Polski z 2006 r. Nr 62, poz. 859) Rada Gminy Oława 

uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od środków 

transportowych: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,50 tony włącznie 500,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 900,00 zł 

1a. od samochodu ciężarowego będącego własno-
ścią właściciela gospodarstwa rolnego i wyko-
rzystywanego wyłącznie do celów związanych 
z prowadzeniem tego gospodarstwa, o dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 250,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

350,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 450,00 zł 

2. od samochodu ciężarowego w zależności od rodzaju 

zawieszenia, liczby osi jezdnych, dopuszczalnej ma-

sy całkowitej: 
a) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 15 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 700,00 zł 
– inne systemy zawieszenia 900,00 zł 

b) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 
lub wyższa niż 15 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  900,00 zł 
– inne systemy zawieszenia 1 400,00 zł 

c) trzy osie, dopuszczalna masa całkowita równa 
lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 200,00 zł 
– inne systemy zawieszenia 1 700,00 zł 

d) trzy osie, dopuszczalna masa całkowita równa 
lub wyższa niż 25 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 200,00 zł  

– inne systemy zawieszenia 1 700,00 zł 
e) cztery osie i więcej, dopuszczalna masa całkowi-

ta równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 
29 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 800,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 2 400,00 zł 

f) cztery osie i więcej, dopuszczalna masa całkowi-

ta równa lub wyższa niż 29 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 800,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 2 500,00 zł 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 800,00 zł 

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą w zależności od liczby osi jezdnych, dopusz-
czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

a) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 31 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 900,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 100,00 zł 

b) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 31 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 600,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 2 100,00 zł 

c) trzy osie i więcej, dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż  

40 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 400,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 900,00 zł 

d) trzy osie i więcej, dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 40 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 900,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 2 400,00 zł 
5. od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem 

silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 300,00 zł  

6. od przyczepy lub naczepy, w zależności od liczby 
osi jezdnych, dopuszczalnej masy całkowitej zespo-
łu pojazdów, rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
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a) jedna oś, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 25 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 350,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 450,00 zł 

b) jedna oś, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 25 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 450,00 zł  

– inne systemy zawieszenia 650,00 zł 

c) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 23 tony: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 350,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 450,00 zł 

d) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 23 tony i mniejsza niż 38 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 950,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 400,00 zł 

e) dwie osie, dopuszczalna masa całkowita równa 

lub wyższa niż 38 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 250,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 800,00 zł 

f) trzy osie i więcej, dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 38 

ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 800,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 100,00 zł 

g) trzy osie i więcej, dopuszczalna masa całkowita 

równa lub wyższa niż 38 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne 1 100,00 zł 

– inne systemy zawieszenia 1 400,00 zł 

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

dzenia: 
a) do 15 miejsc 700,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc 900,00 zł 
c) od 30 i więcej miejsc 1 400,00 zł 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 

wyprodukowanych przed rokiem 1990 stawki po-

datku zwiększa się i określa w wysokości: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł 
– od 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00 zł 
– od 9 ton do poniżej 12 ton 950,00 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów:  

– od 3,5 tony i poniżej 12 ton 850,00 zł 

c) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem 

silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowi-

tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-

zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 

zł 

d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 

– do 15 miejsc 750,00 zł 

– od 16 do 29 miejsc 950,00 zł 

– od 30 i więcej miejsc 1 450,00 zł 

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 i 7 posia-

dających katalizatory i napędzanych na gaz, stawki 

podatku zmniejsza się i określa w wysokości: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 450,00 zł 

– od 5,5 tony do 9 ton włącznie  650,00 zł 

– od 9 ton a poniżej 12 ton 850,00 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przy-

stosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów: 

– od 3,5 tony do poniżej 12 ton 750,00 zł 

c) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia 

– do 15 miejsc 650,00 zł 

– od 16 do 29 miejsc 850,00 zł 

– od 30 i więcej miejsc  1 350,00 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oła-

wa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIII/271/2004 Rady Gminy 

Oława z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia 

stawek podatku od środków transportowych.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 

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

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

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

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

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ni-

niejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami). 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 28 listopada 2005 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. art. 5, art. 6 ust. 12, 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 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 

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

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

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

Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419) art. 18 ust. 2 

pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz  

art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. 

Nr 190, poz. 1606) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

 

Podatek od nieruchomości 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w 

wysokości: 

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych lub ich części: 
a) będących przedmiotem najmu na rzecz osób fi-

zycznych w celu zaspokojenia ich potrzeb 
mieszkaniowych – 0,01 zł  

b) pozostałych – 0,44 zł  
a) od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 17,98 zł 

b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie schronisk 
górskich – 13,56 zł   

3) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 7,84 zł 

4) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie  działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-

nych oraz budynków lub ich części związanych z 

uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody – 

0,10 zł 

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budyn-

ków lub ich części:  

a) będących przedmiotem najmu na rzecz osób fi-

zycznych w celu zaspokajania ich potrzeb byto-

wych oraz zajmowanych na potrzeby jednostek 

pomocniczych Gminy Nowa Ruda, jednostek or-

ganizacyjnych Gminy Nowa Ruda, ochotniczych 

straży pożarnych, domów opieki społecznej oraz 

instytucji kultury – 0,01 zł 
b) pozostałych – 4,40 zł 

6) od budowli: 

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej oraz 

od budowli związanych z uzdatnianiem, magazy-

nowaniem i dostawą wody oraz służących do 

odprowadzenia i oczyszczania ścieków –  

0,02 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycz-

nia danego roku podatkowego, stanowiącej pod-

stawę obliczania amortyzacji w tym roku,  

a w przypadku budowli całkowicie zamortyzo-

wanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w 

którym dokonano ostatniego odpisu amortyza-

cyjnego 

b) pozostałych – 2 % wartości 

7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  

i budynków – 0,66 zł 

8) od gruntów 

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł od  

1 ha powierzchni 

b) pozostałych – 0,25  zł od 1 m2 powierzchni  
9) od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej, stanowiących własność lub współwłasność 
Gminy Nowa Ruda, zlokalizowanych w nieruchomo-
ściach administrowanych przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 
0,01 zł. 

§ 2 

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych w drodze inkasa powierzonego sołtysom na 

zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

Podatek od posiadania psów 

§ 3 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 

– 20 zł  

§ 4 

1) Podatek opłacany jest jednorazowo bez wezwania 

w terminie do 15 listopada roku podatkowego, za 

który uiszcza się podatek lub w ciągu miesiąca od 

wejścia w posiadanie psa.  
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2) Podatek pobiera się w wysokości 50 % rocznej 

stawki, jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po 

dniu 30 czerwca roku podatkowego.  

3) Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w 

drodze inkasa powierzonego sołtysom na zasadach 

określonych w odrębnej uchwale.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy No-

wa Ruda. 

§ 6 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 

w miejscach publicznych na terenie Gminy oraz w 

siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy 

Nowa Ruda. 

§ 7 

Uchyla się uchwałę nr 116/XXII/2004 Rady Gminy 

Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie 

podatku od nieruchomości i podatku od posiadania 

psów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

TERESA PAŹDZIERNIAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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