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3502 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia opłaty targowej 

 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 zmianami), 
art. 15 i art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienne opłaty targowe pobierane na terenie 
miasta Głogowa, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Do pobierania opłaty targowej na terenie miasta Gło-
gowa, za odpowiednim pokwitowaniem, upoważnia 
się Zakład Rudżetowy „Głogowskie Rbiekty Usługo-
we” – za wynagrodzeniem 80% pobieranej opłaty 
targowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr TTTccc/288/2006 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia opłaty targowej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tabli-
cach informacyjnych na targowiskach miejskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY McEJSKcEJ 

 
EUGENIUSZ PATYK 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 24 pagdziernika 
2006 r. (poz. 3502) 

 
 

Wysokość dziennych opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Głogowa 
 
 

Przy sprzedaży:                              Cena  w  złotych  
 

1. warzyw, owoców, jaj i kwiatów  
a) za zajęcie stanowiska (m2) 3,00 
b) za zajęcie stoiska  8,40 

2. artykułów spożywczych i przemysłowych  
a) za zajęcie stanowiska (m2) 5,80 
b) za zajęcie stoiska  13,60 
     

Za zajęcie miejsca pod pawilon handlowy: 

Pawilon o powierzchni do 6 m2 8,40 

Pawilon o powierzchni pow.  6 m2  do 10 m2 12,30 

Pawilon o powierzchni pow. 10 m2  do 12 m2  20,40 
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Obowiązujące stawki opłat targowych przy sprzedaży hurtowej 
 

Przy sprzedaży: 

1. warzyw, owoców, jaj, drobiu i kwiatów  

a) za zajęcie stanowiska (m2) 3,00 

2. artykułów spożywczych i przemysłowych  

a) za zajęcie stanowiska (m2) 5,80 

 

Przy sprzedaży: 

1. z ciągnika 13,50 

2. z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony 20,60 

3. z samochodu  ciężarowego 26,90 

 

 
3503 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOSOTCE  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7ust. 3,art. 14, art. 19 pkt 1 ppkt „a”, „b”, 
„d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 884 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dn. 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, 
poz.758) Rada Miejska w Sobótce uchwala:  

 
 

§ 1 

1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, które 
wynoszą rocznie:  

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych  lub ich części – 0,56 zł 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych  lub ich części stanowiących  wła-
sność  emerytów i rencistów – 0,28 zł 

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części  związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie  
działalności gospodarczej – 18,00 zł  

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,70 zł  

5) od 1 m2  powierzchni  użytkowej budynków  lub 
ich  części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,58 zł 

6) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizację pożytku pu-
blicznego 6,17 zł  

7) od budowli, w tym również: od budowli wykorzy-
stywanych bezpośrednio do wytwarzania  energii 
elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych 
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewo-
dów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw  
i wody, od budowli służących do odprowadzania 
ścieków – 2% 

8) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,66 zł 

9) od gruntów  
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. 
– 3,61 zł 

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicznego 
od 1 m kw. pow. – 0,30 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości – nierucho-
mości (budynki, budowle, grunty) zajęte na działalność 
w zakresie: 
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– kultury, kultury fizycznej, sportu 
– działalności bibliotecznej, świetlice 
– ochrony przeciwpożarowej 
pod warunkiem faktycznego prowadzenia przez wła-
ścicieli lub użytkowników tych nieruchomości działal-
ności statutowej, do której zostały powołane. Powyż-
sze zwolnienie nie obejmuje budynków lub ich części 
zajętych na cele mieszkalne, budynków gospodar-
czych, garaży itp. przekazanych w użytkowanie innym 
osobom fizycznym lub prawnym oraz budynków lub 
ich części, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza wraz ze związanymi z tymi obiektami 
gruntami. 

§ 3 

1. Stawki opłaty targowej  wynoszą:  
1) Sprzedaż z kosza, roweru i ręki za 1 stanowi-

sko stawka dzienna – 6,00 zł  
2) Sprzedaż z małego stolika (do 0,8 m kw.), 

wózka stawka dzienna – 7,00 zł  
3) Sprzedaż ze stołu lub łóżka za 1 stanowisko 

stawka dzienna – 11,00 zł  
4) Sprzedaż ze straganu metalowego, zadaszone-

go za 1 stanowisko stawka dzienna – 15,00 zł 
5) Sprzedaż z namiotu o pow. do 6 m kw. za 1 

stanowisko stawka dzienna – 27,00 zł 
6) Sprzedaż z namiotu o pow. od 6 do 9 m kw. 

za 1 stanowisko stawka  dzienna 29,00 zł  
7) Sprzedaż z namiotu  o pow. Rd 9 do 12 m kw. 

za 1 stanowisko stawka dzienna – 31,00 zł  
8) Sprzedaż z samochodu o ładowności do 500 

kg za 1 stanowisko stawka dzienna – 14,00 zł  
9) Sprzedaż z samochodu o ładowności do 

1000kg  za 1 stanowisko stawka dzienna – 
17,00 zł  

10) Sprzedaż z konteneru, kiosku stawka dzienna 
– 21,00 zł  

2. Rbowiązek uiszczenia opłaty  targowej ciąży na 
osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jed-

nostkach organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.  

§ 4 

1. Stawki opłaty administracyjnej za następujące 
czynności urzędowe wynoszą:  
za sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego lub z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – 100,00 zł za każdą 
pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4.    

2. Łączna opłata, o której mowa w § 4 ust. 1, nie 
może przekroczyć kwoty 206,34 zł.  

3. Ustaloną zgodnie z ust. 1 opłatę administracyjną 
uiszcza się gotówką na konto UMiG Sobótka  
nr 56 9574 1015 2003 0200 1605 0001 przed 
dokonaniem czynności Urzędowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Sobótka. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr TTTVcc/272/2005 Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 r.     
 

PRZEWRDNcCZĄCA 
RADY McEJSKcEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOSOTCE 

z dnia 26 października 2006 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  

transportowych 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn.zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.Nr 121, poz. 844 
z późń. zm.) Rada Miejska w Sobótce uchwala: 
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§ 1 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.050,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.260,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton wg poniższej 
tabeli:  

 
Masa całkowita Stawka podatku (w zł) 

nie mniej niż mniej niż 

Rś jezdna  z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

cnne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 ton 13 ton 53,00 150,00 
13 ton 14 ton 150,00 413,00 
14 ton 15 ton 413,00 582,00 
15 ton – 582,00 1.315,00 

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

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

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

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

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli: 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojaz-
dów ciągnik siodłowy balastowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa w tonach 
Stawka podatku (w zł) 

nie mniej niż mniej niż 

Rś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

cnne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 ton 18 ton 53,00 53,00 
18 ton 25 ton 279,00 505,00 
25 ton 31 ton 589,00 966,00 
31 ton – 1.484,00 1.936,00 

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

40 ton – 1.809,00 2.505,00 
 
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  

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



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 239 –  21421  – Poz. 3504 i 3505 

– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.260,00 zł   
6. od przyczep lub 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 podatni-
ka podatku rolnego według poniższej tabeli: 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: nacze-
pa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach 

Stawka podatku (w zł) 

nie mniej niż mniej niż 
Rś jezdna z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

cnne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

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

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

38 ton – 1.208,00 1.785,00 
Trzy osie 

12 ton 38 ton 71100 990,00 
38 ton – 990,00 1.345,00 

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

a) mniej niż 30 miejsc     525,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.858,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sobótce nr TTTVcc/273/2005 r. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWRDNcCZĄCA 
RADY McEJSKcEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA 

 
 
 
 
 
 
 

3505 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOSOTCE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  
obliczania podatku rolnego 

 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. zmianami) oraz w związku z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Rbniża się na terenie Gminy Sobótka średnią cenę 
skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania 
podatku rolnego w 2007 r. określoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 
35,52 zł za q do kwoty 30,00 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Sobótka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZACA 
RADY McEJSKcEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA 

 
 
 
 

3506 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
realizujących na terenie Gminy Strzelin nowe inwestycje lub tworzących 
                   nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami 

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

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki, budowle lub ich części stanowiące nowe 
inwestycje, zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej produkcyjnej lub usługowej podejmowa-
nej po raz pierwszy na terenie Gminy Strzelin przez 
przedsiębiorców. 

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 może rów-
nież skorzystać każdy przedsiębiorca, który posze-
rza swoją działalność. Zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości  obejmuje wówczas tylko nową inwe-
stycję, zajętą na prowadzenia działalności gospo-
darczej produkcyjnej lub usługowej. 

3. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje 
na okres jednego roku. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki, budowle lub ich części w związku z utwo-
rzeniem przez przedsiębiorcę nowych miejsc pracy 
związanych z nową  inwestycją  w przypadku  
utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje 
na okres: 
1) 1 roku – jeśli w wyniku nowych inwestycji 

utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy, 
2) 2 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji utwo-

rzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy, 
3) 3 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji utwo-

rzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy, 
4) 4 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji utwo-

rzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy, 

5) 5 lat – jeśli w wyniku nowych inwestycji utwo-
rzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy. 

§ 3 

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości o którym 
mowa w § 1 i § 2 uchwały  udzielane będzie na 
warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie 
udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
(Dz. U. z 2006 roku Nr 142, poz. 1017), zwanego 
dalej rozporządzeniem. 

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 jest formą 
udzielanej przez Gminę Strzelin pomocy regionalnej 
dla przedsiębiorców realizujących na terenie Gminy 
Strzelin nowe inwestycje lub tworzących nowe 
miejsca pracy związane z tymi inwestycjami.   

§ 4 

1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia, 
przedsiębiorca składa w formie pisemnej, jednak nie 
później jak w terminie do dnia 31 grudnia 2006 ro-
ku. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o któ-
rym mowa w § 1 uchwały wraz ze zgłoszeniem, o 
którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedło-
żyć projekt zamierzonej inwestycji. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o któ-
rym mowa  w § 2 uchwały wraz ze zgłoszeniem,  
o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedło-
żyć projekt zamierzonej inwestycji wraz z określe-
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niem ilości  powstania nowych  miejsc pracy zwią-
zanych z tą inwestycją. 

§ 5 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o któ-
rym mowa w § 1 uchwały, zobowiązany jest przedło-
żyć do złożonego zgłoszenia, o którym mowa w § 4 
uchwały, następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę budynku lub budowli, w 
terminie 14 dni od otrzymania niniejszego po-
zwolenia lub w terminie 14 dni od dnia rozpo-
częcia inwestycji;  

2) pozwolenie na użytkowanie budynku lub budow-
li, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 
pozwolenia; 

3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, wy-
nikające z kosztorysu powykonawczego oraz  
o udziale własnym w nakładach związanych z 
nową inwestycją, kwalifikującym się do objęcia 
pomocą na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 rozpo-
rządzenia, to jest wynoszącym co najmniej 25% 
wartości inwestycji, na druku stanowiącym za-
łącznik nr 2 do uchwały, w terminie 14 dni od 
sporządzenia dokumentów, 

4) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji przez 
okres określony w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządze-
nia, to jest  co najmniej 5 lat od dnia jej zakoń-
czenia, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 
uchwały, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
zgłoszenia, o którym mowa w § 4 uchwały. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie na pod-
stawie § 2 uchwały zobowiązany jest dołączyć do 
zgłoszenia, o którym mowa w § 4 następujące do-
kumenty: 
1) pozwolenie na budowę budynku lub budowli,   

w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego po-
zwolenia lub w terminie 14 dni od dnia rozpo-
częcia inwestycji; 

2) pozwolenie na użytkowanie budynku lub budow-
li, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego 
pozwolenia; 

3) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy 
w związku z nową inwestycją, na druku stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały, w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia powyższych okolicz-
ności; 

4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji, wy-
nikające z kosztorysu powykonawczego oraz  
o udziale własnym w nakładach związanych  
z nową inwestycją, kwalifikującym się do obję-
cia pomocą na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 roz-
porządzenia, to jest wynoszącym co najmniej 
25% wartości inwestycji, na druku stanowią-
cym załącznik nr 2 do uchwały, w terminie  
14 dni od sporządzenia tych dokumentów; 

5) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji oraz 
utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy 
przez okres określony w § 6 ust. 1 pkt 4 rozpo-
rządzenia, to jest co najmniej 5 lat od dnia ich 
utworzenia, na druku stanowiącym załącznik nr 
3 do uchwały, w terminie 14 dni od dnia złoże-
nia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 uchwały; 

6) oświadczenie o wysokości przewidywanych 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników w związku z nową inwestycją,  

o których mowa w § 5 rozporządzenia, na druku 
stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały – w 
terminie 14 dni od dnia zakończenia zatrudnie-
nia; 

7) deklarację, że nowo utworzone miejsca pracy 
oraz stan zatrudnienia pozostałych pracowni-
ków, zatrudnionych w jednostkach organizacyj-
nych przedsiębiorcy działających na terenie 
Gminy Strzelin, będą zachowane przez okres  
o którym mowa  w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporzą-
dzenia, to jest przez co najmniej 5 lat od dnia ich 
utworzenia, na druku stanowiącym załącznik nr 
5 do uchwały – w terminie 14 dni od dnia za-
kończenia zatrudniania. 

3. Udzielenie zwolnienie na podstawie uchwały, na-
stępuje po wydaniu przez Rurmistrza Miasta i Gmi-
ny Strzelin  pisma potwierdzającego spełnienie 
przez przedsiębiorcę warunków przewidzianych  
w rozporządzeniu oraz w uchwale. 

§ 6 

Zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z tą inwestycją powinno 
nastąpić w terminie do 3 lat od momentu zgłoszenia,  
o którym mowa w § 4 uchwały, z zastrzeżeniem § 2 
pkt 2 zdanie drugie rozporządzenia. 

§ 7 

W przypadku nabycia prawa do zwolnienia, przedsię-
biorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od dnia otrzymania pisma o którym mowa w  
§ 5 ust. 3 uchwały, składa odpowiednio deklarację lub 
informację w sprawie podatku od  nieruchomości. 

§ 8 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym 
mowa w § 1 i § 2 jest obowiązany przedkładać, w 
terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podat-
kowego, informacje dotyczące: 
1) utrzymania poziomu zatrudnienia, 
2) kosztów pracy zatrudnionych pracowników,  

z wyszczególnieniem: wynagrodzenia brutto  
(tj. przed opodatkowaniem) oraz wszystkich 
obowiązkowych płatności związanych z ich za-
trudnieniem. 

2. W przypadku utraty warunków, uprawniających na 
podstawie rozporządzenia do zwolnienia, przedsię-
biorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie or-
gan podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystą-
pienia okoliczności powodujących utratę prawa do 
zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia, z przy-
czyn wymienionych w ust.2,  od dnia jego nabycia.      

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku okre-
ślonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od po-
czątku roku podatkowego, w którym wystąpiły 
okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ 
podatkowy co do spełnienia warunków uprawniają-
cych na podstawie rozporządzenia do uzyskania 
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres 
przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia  
z podatku od nieruchomości z powodów wymienio-
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nych w ust. 4  i ust. 5 nie może ubiegać się  
o ponowne uzyskanie zwolnienia przez okres 5 lat. 

7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, o którym 
mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, przedsiębiorca zo-
bowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz 
z odsetkami za zwłokę stosowanymi przy zaległo-
ściach podatkowych, począwszy od dnia następu-
jącego po dniu, w którym upłynął termin płatności 
podatku. 

§ 9 

Pomoc regionalna wprowadzona niniejszą uchwałą nie 
będzie miała zastosowania w przypadku korzystania  
z pomocy de minimis na podstawie innej uchwały. 

§ 10 

Z pomocy, o której mowa w § 3 ust. 1 uchwały mogą 
skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli inwesty-
cje po dniu 28 lipca 2005 roku, jeżeli dokonają zgło-
szenia, o zamiarze korzystania z pomocy  w terminie 
określonym w § 4 ust. 1. 

§ 11 

Traci moc uchwała nr TTTcT/331/05 Rady Miejskiej 
Strzelina z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zwol-
nienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębior-

ców realizujących na terenie Gminy Strzelin nowe in-
westycje lub tworzących nowe miejsca pracy związa-
ne z tymi inwestycjami, oraz uchwała  
nr TTTcT/332/05 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
31 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia programu 
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w 
Gminie Strzelin. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy  Strzelin. 

§ 13 

Pomocy na warunkach określonych w niniejszej 
uchwale udziela się do 31 grudnia 2013 roku.  

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY McEJSKcEJ 

 
JERZY PUT 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej Strzelina z dnia 26 pagdzierni-
ka 2006 r. (poz. 3506) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Miejskiej Strzelina z dnia 26 pagdzierni-
ka 2006 r. (poz. 3506) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady  
Miejskiej Strzelina z dnia 26 pagdzierni-
ka 2006 r. (poz. 3506) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady  
Miejskiej Strzelina z dnia 26 pagdzierni-
ka 2006 r. (poz. 3506) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady  
Miejskiej Strzelina z dnia 26 pagdzierni-
ka 2006 r. (poz. 3506) 
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3507 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz 
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz.844) Rada 
Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości: 
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  – 0,69 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni – 3,64 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł 

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

0,57 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 – 
18,60 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 
8,66 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,74 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,23 zł 

f) gospodarczych i inwentarskich posadowionych 
na gruntach objętych podatkiem rolnym lecz nie-
stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumie-
niu ustawy o podatku rolnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 3,12 zł 

3) od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki lub ich części oraz budowle lub  ich części, 
zajęte na cele: 
a) gospodarki komunalnej, 
b) pomocy społecznej, 
c) ochrony przeciwpożarowej, 
d) kulturalne, kultury fizycznej i sportu 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – nieru-
chomości zajęte na cmentarze. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr TLcT/302/2005 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości i uchwała 
L/319/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia  
14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Ścinawa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. 
 
 

PRZEWRDNcCZACY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
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3508 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny  skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, 
poz. 969) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rbniża się cenę skupu żyta za 1q określoną w Komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. przyjmowaną jako pod-
stawę do obliczenia podatku rolnego, z kwoty 35,52 zł 
do kwoty 30,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi  Miasta 
i Gminy Ścinawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r.   
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych i zwolnień w tym podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.,1457,z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128) 
oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), 
Rada  Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rkreśla się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   430,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   644,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   859,00 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   1.342,00 zł 
– nie mniej niż 15 ton  1.387,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż  

25 ton  1.610,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton                1.707,00 zł 

c) o liczbie osi cztery i więcej 
– nie mniej niż 12 ton ,a mniej niż  

27 ton  1.503,00 zł                     
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– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż  
31 ton  1.932,00 zł            

– nie mniej niż 31 ton  2.028,00 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  
                  1.503,00 zł 
– nie mniej niż 15 ton     1.601,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy 
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton  
  1.718,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton  1.814,00 zł 

c) o liczbie osi – cztery i więcej 
– nie mniej  niż 12 ton, a mniej niż  

27 ton  2.280,00 zł 
– nie mniej niż 27 ton, a mniej niż 31 ton 

  2.482,00 zł  
– nie mniej niż 31 ton  2.482,00 zł  

4. od ciągników  siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) ciągników siodłowych 1.395,00 zł 
b) ciągników balastowych  1.395,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) o liczbie osi – dwie 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 
  1.288,00 zł 
– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 
                1.601,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 
  1.707,00 zł 
– nie mniej niż 31 ton   1.814,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 
  1.761,00 zł 
– nie mniej niż 40 ton  1.921,00 zł 

6. od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 
a) o liczbie osi – dwie  

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 
               1.395,00 zł 

– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 
              1.825,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton 
              1.867,00 zł 
– nie mniej niż 31 ton       1.953,00 zł 

b) o liczbie osi – trzy  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton 
  1.889,00 zł 
– nie mniej niż 40 ton     2.527,00 zł 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego: 

– od 7 ton i poniżej 12 ton  1.074,00 zł 
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) o liczbie osi – jedna 

– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton 
       967,00 zł 
– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 
             1.074,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton   1.174,00 zł 

b) o liczbie osi – dwie  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 
             1.227,00 zł 
– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 38 ton 
              1.395,00 zł 
–nie mniej niż 38 ton              1.494,00 zł 

c) o liczbie osi – trzy  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 
            1.494,00 zł 
– nie mniej niż 38 ton             1.655,00 zł 

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawie-
szenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całko-
witej 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, a mniej niż 18 ton 
          1.020,00 zł 
– nie mniej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton 
          1.182,00 zł 
– nie mniej niż 25 ton             1.280,00 zł 

b) o liczbie osi – dwie 
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton 
           1.387,00 zł 
– nie mniej niż 28 ton, a mniej niż 38 ton 
          1.545,00 zł 
– nie mniej niż 38 ton         1.868,00 zł 

c) o liczbie osi – trzy  
– nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton 
         1.494,00 zł 
– nie mniej niż 38 ton              1.814,00 zł  

10. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a)  mniejszej niż 30 miejsc       1.450,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.825,00 zł 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 
wyprodukowanych przed 1996 r. stawki podatku 
zwiększa się i określa się w wysokości: 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  434,00 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 650,00 zł 
– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton     868,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
– ciągników siodłowych       1.409,00 zł 
– ciągników balastowych       1.409,00 zł 
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c) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają  dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
– od 7 ton  i poniżej 12 ton      1.085,00 zł 

d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
– mniejszej niż 30 miejsc       1.465,00 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.843,00 zł 

2. Dla pojazdów, określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 
posiadających sprawny katalizator spalin lub gazo-
wą instalację zasilającą bądź silnik spełniający wy-
mogi normy ekologicznej EURR 0,EURR1,EURR 2 
lub EURR 3, stawki podatku zmniejsza się i określa 
w wysokości: 
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdu : 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  387,00 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
   580,00 zł 
– powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 773,00 zł 

b) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
– ciągniki siodłowe      1.256,00 zł 
– ciągniki balastowe       1.256,00 zł 

c) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 

– mniejszej niż 30 miejsc      1.305,00 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.643,00 zł 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 
– pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej, 
– pojazdy służące do usuwania nieczystości  stałych  

i płynnych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy  Ścinawa. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr TLcT/304/2005 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, 
ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz 
art. 14  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada  Miejska w Ścina-
wie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od posiadania psów na obszarze miasta  
i gminy Ścinawa wynosi  48,00 zł rocznie od jednego 
psa. 

§ 2 

Podatek od posiadania psa otrzymanego ze schroniska 
w roku, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa 
wynosi 24,00 zł rocznie od jednego psa, po uprzednim 

dostarczeniu dokumentu stwierdzającego wejście w 
posiadanie psa ze schroniska. 

§ 3 

1. Rbowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa  
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające istnienie tego obowiązku. 
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2. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez 
wezwania w terminie do 31 marca roku podatko-
wego. 

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w 
ciągu roku podatkowego, podatek ustala się pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał 
obowiązek podatkowy i płatny jest w terminie  
14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. 

§ 4 

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w 
drodze inkasa. 

§ 5 

Rkreśla się następujących inkasentów oraz zakres ich 
działania: 
1. Ścinawską Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie 

administrowanym przez Spółdzielnię. 
2. Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-

Własnościową „RRLNcK” na terenie administrowa-
nym przez Spółdzielnię. 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta 
Ścinawy z wyłączeniem obszarów wymienionych w 
pkt 1 i 2. 

4. Sołtysów wsi: Ruszkowice, Chełmek Wołowski, 
Dąbrowa Dolna i Środkowa, Dębiec,Dłużyce, Dzie-
sław, Dziewin, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Par-
szowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Tu-

rów, Tymowa, Wielowieś, Zaborów i Grzybów, na 
terenie danej wsi. 

§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za pobór podatku od posia-
dania psów w wysokości 15 % pobranego podatku. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Ścinawa. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr TLcT/306/2005 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia stawki podatku od posiadania psów, zasad 
poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za 
inkaso.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dzien-
nych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 
i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska 
w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w  na-

stępującej wysokości: 
a) przy sprzedaży ze stoisk na targowisku 

o powierzchni  do 6 m²                  6,35 zł 
o powierzchni  6m²–12 m²         11,19 zł 
o powierzchni  12 m²–20 m²        12,10 zł 
o powierzchni 20 m²–25 m²       13,11 zł 

b) przy sprzedaży z samochodu osobowego, przy-
czepy wolno stojącej        11,19 zł  

c) przy sprzedaży z samochodów dostawczych  
o całkowitym ciężarze do 3,5 tony, ciągnika  

z przyczepą oraz samochodu osobowego z przy-
czepą   15,63 zł 

d) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o cał-
kowitym ciężarze powyżej 3,5 tony   17,15 zł 

e) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wiadra 
itp.   2,11 zł    

2.  Rpłata targowa płatna jest za korzystanie z tar-
gowiska w dniu prowadzenia handlu. 

§ 2 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 
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§ 3 

Rkreśla się, iż inkasentem opłaty targowej będzie Za-
kład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie. 

§ 4 

Należności z tytułu opłaty targowej inkasent pobiera za 
pokwitowaniem i rozlicza się w terminie do dnia  
10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z Urzędem 
Miasta i Gminy w Ścinawie odprowadzając należności 
na rachunek bankowy budżetu Gminy. 

§ 5 

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wy-
nagrodzenie w wysokości 50 % zainkasowanej opłaty. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Ścinawa. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr TLcT/305/2005 Rady Miejskiej 
w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysoko-
ści dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE  

z dnia 24 października 2006 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 późn. zm.), 
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości : 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów budynków od 1 m² 
powierzchni w kwocie  0,60 zł 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych od 1 m² po-
wierzchni w kwocie  3,60 zł 

c) pozostałych, pozostałych tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m² powierzchni w kwocie 0,15 zł 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej w 

kwocie  0,53 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 w 
kwocie   15,90 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej w 
kwocie  8,58 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych od 1 m² powierzchni użytkowej w kwocie 

   3,70 zł 
e) pozostałych tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego od 1 
m² powierzchni użytkowej w kwocie  4,75 zł 

f) od budowli  2% ich wartości.   

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki lub ich części oraz budowle służące: 
– działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
– ochronie zdrowia, 
– działalności kulturalnej, 
– zajęte  na cmentarze i kaplice, 
– zajęte na wiaty przystankowe, 
– zajęte na parki, 
– zajęte na składowiska odpadów, 
– do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
– do dostarczania wody, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr TTTcV/171/2005  Rady Miasta 
i Gminy Prochowice z dnia 23 listopada 2005 r.  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści.   
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Prochowice. 

§ 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 2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZĄCA 
RADY McASTA c GMcNY 

 
ALICJA SIELICKA

 
 
 
 

3513 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE  

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na 2007 rok  

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podat-
ku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Rbniża się średnią cenę skupu żyta dla obliczenia po-
datku rolnego na 2007 r. z kwoty 35,52 zł  za 1q na 
kwotę  27,88 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
i Gminy Prochowice. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZĄCA 
RADY McASTA c GMcNY 

 
ALICJA  SIELICKA 

 
 
 
 
 

3514 

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN  

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości od roku 
2007 na terenie gminy Siekierczyn w następującej 
wysokości: 
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-

nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł od 1 
ha powierzchni, 

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



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 239 –  21437  – Poz. 3514 i 3515 

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,57 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 – 18,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 4,05 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 : 
1) budowle infrastruktury technicznej służące do-

starczaniu wody i odprowadzaniu ścieków, 
2) budynki pozostałe lub ich części wyłączone  

z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian 

za świadczenia uregulowane w ustawie o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, 

3) grunty zajęte pod zbiornikami wodnymi reten-
cyjnymi. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) nie 
obejmują nieruchomości związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

§ 3 

Tracą moc uchwały Rady Gminy Siekierczyn: 
1) Nr TTTV/207/05 z dnia 22 listopada 2005 r.  

w sprawie podatku od nieruchomości, 
2) Nr TTTVc/211/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.  

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Siekierczyn. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku 
podatkowego 2007. 

 
PRZEWRDNcCZĄCY 

RADY GMcNY 
 

ANDRZEJ KUŹNIAR
 
 

3515 

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN  

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku 
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. Rada 
Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok na obsza-
rze gminy Siekierczyn obniża się średnią cenę skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku 
z kwoty 35,52 zł za 1q żyta do kwoty 30,00 zł za 1q 
żyta. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku rolnego grunty: 
1) będące w posiadaniu osób fizycznych stanowiące 

własność Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości 
Rolnych lub gminy, użytkowane w formie tzw. „do-
żywotek”, 

2) należące do kościołów i związków wyznaniowych, 
na których znajdują się kościoły, plebanie i inne 
obiekty kultu religijnego, drogi oraz cmentarze, 

3) stanowiące własność gminy lub Agencji Nierucho-
mości Rolnych zajęte pod budowle infrastruktury 
technicznej gminy. 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Siekierczyn. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok 
podatkowy 2007. 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR
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3516 

UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uzależnia się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od rodzaju środka transportowe-
go, jego wpływu na środowisko naturalne, roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, ro-
dzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do siedzenia w autobusach. 

§ 2 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych od roku 2007 na terenie gminy Siekierczyn w 
następującej wysokości:  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  
 

Wyprodukowane  
do 1997 r. od 1998 r. 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł 500 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 650 zł 600 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 800 zł 750 zł 

 
 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 
 

Nie mniej niż Mniej niż 

Rś jezdna / osie jezdne  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

cnne systemy 
zawieszenia 

Dwie osie 
a) 12 13 650 800 
b) 13 14 800 900 
c) 14 15 900 1 000 
d) 15  1 000 1 252 

Trzy osie 
e) 12 17 800 850 
f) 17 19 850 1 000 
g) 19 21 1 000 1 100 
h) 21 23 1 100 1 300 
i) 23 25 1 300 1 577 
j) 25  1 300 1 577 

Cztery osie i więcej 
k) 12 25 1 200 1 500 
l) 25 27 1 500 1 800 
m) 27 29 1 800 2 000 
n) 29 31 2 000 2 460 
o) 31  2 000 2 460 

 

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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Wyprodukowane  
do 1997 r. od 1998 r. 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 420 zł 400 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 520 zł 500 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 620 zł 600 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od ilości osi  
i rodzaju zawieszenia:  

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 
 

Nie mniej niż Mniej niż 

Rś jezdna / osie jezdne  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

cnne systemy  
zawieszenia 

Dwie osie 
a) 12 18 650 800 
b) 18 25 800 1 000 
c) 25 31 1 000 1 200 
d) 31 36 1 700 1 950 
e) 36  1 700 1 950 

Trzy osie 
f) 12 36 1 540 1 823 
g) 36 40 2 000 2 520 
h) 40  2 000 2 520 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością     rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

Wyprodukowane  
do 1997 r. od 1998 r. 

a) od 7 ton do 9 ton włącznie 280 zł 260 zł 
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 360 zł 340 zł 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osi: 

 

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

silnikowy (w tonach) 
Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 
 

Nie mniej niż Mniej niż 

Rś jezdna / osie jezdne  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub  
zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

cnne systemy 
zawieszenia 

Jedna oś 
a) 12 18 200 300 
b) 18 25 300 450 
c) 25  450 600 

Dwie osie 
d) 12 28 450 600 
e) 28 33 650 900 
f) 33 36 1 000 1 300 
g) 36 38 1 400 1 750 

h) 38  1 400 1 750 
Trzy osie 

i) 12 36 846 1 150 
j) 36 38 1 150 1 400 
k) 38  1 400 1 500 
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7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

Wyprodukowane  
do 1997 r. od 1998 r. 

a) poniżej 30 miejsc 750 zł 700 zł 
b) równej i wyższej niż 30 miejsc 1.500 zł 1.450 zł 

 
§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe ujęte w § 2 pkt 1, 3, 5 i 7 niniejszej 
uchwały będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek ochotniczej straży pożarnej 
funkcjonujących na terenie gminy.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr Tccc/62/03 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie podatku od 
środków transportowych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2007 r. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN  

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 18 i 19 pkt 1 litera „e” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) 
Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się następujące stawki opłaty administra-
cyjnej od roku 2007 za niżej wymienione czynności 
urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej: 
1. Za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego wsi opłata 
administracyjna wynosi :  
a) za wypis lub wyrys obejmujący do 5 działek  
    30,00 zł 
b) za wypis lub wyrys obejmujący od 6  

do 10 działek  100,00 zł 
c) za wypis lub wyrys obejmujący powyżej  

10 działek  190,00 zł 
2. Za wydanie wypisu i wyrysu wraz z kserokopią 

tekstu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi opłata administracyjna wynosi: 
a) za wypis i wyrys obejmujący  

do 5 działek    50,00 zł 
b) za wypis i wyrys obejmujący od 6 do  

10 działek  120,00 zł 
c) za wypis i wyrys obejmujący powyżej  

10 działek  190,00 zł 
3. Za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy opłata administracyjna wynosi : 
a) za wydanie wypisu    30,00 zł 
b) za wydanie wyrysu dla wnioskowanego  

terenu    30,00 zł 
§ 2 

Przed wykonaniem czynności, o których mowa w § 1, 
należy dokonać opłaty na konto Urzędu Gminy Siekier-
czyn Rank Spółdzielczy Sulików R/Siekierczyn  
nr 20 8392 0004 5500 0169 2000 0010.  

§ 3 

Tracą moc uchwały Rady Gminy Siekierczyn:  
1) Nr Tccc/63/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w spra-

wie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej, 
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2) Nr TTcV/152/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w 
sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opła-
ty administracyjnej, 

3) Nr TTV/155/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w spra-
wie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty 
administracyjnej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sie-
kierczyn. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje od roku 2007. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR

 
 
 
 

3518 

UCHWAŁA RADY GMINY SOLESŁAWIEC  

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Solesławiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6  ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz.969) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rbniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2006 roku, z kwoty 35,52 zł za 
1 q do kwoty 30,00 zł za 1 q, przyjmowaną jako pod-
stawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gmi-
ny w 2007 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr TTVccc/188/05 Rady Gminy 
Rolesławiec z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako 
podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Rolesławiec. 

§ 4 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie 
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
JAN DURDA

 
 
 

3519 

UCHWAŁA RADY GMINY SOLESŁAWIEC  

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie określenia i ustalenia wysokości stawek podatków i opłat  
lokalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

1. Rkreśla się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,62 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,60 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,17 zł od 1 m2  powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,46 zł od 1 m2  powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 17,50 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem 
budowli służących do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków bytowych, oraz budowli służą-
cych do składowania i segregacji odpadów na 
terenach przewidzianych na ten cel w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego, 
dla których ustala się stawkę 1% ich wartości. 

2. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości budynki, budowle i grunty wykorzysty-
wane wyłącznie na potrzeby kultury, kultury fizycz-

nej, ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem nie-
ruchomości dzierżawionych lub wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
grunty wykorzystywane na potrzeby związane  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

§ 2 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów w wysokości – 26,00 zł od każdego psa pod-
legającego opodatkowaniu. 

2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, psy 
będące w posiadaniu osób prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe – po jednym psie na 
każde gospodarstwo domowe. 

3. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez 
wezwania w terminie do dnia 31 marca roku po-
datkowego lub w terminie dwóch tygodni od dnia 
wejścia w posiadanie psa. 

4. Podatek od posiadania psów pobierany jest w wy-
sokości połowy stawki określonej  w § 2 ust. 1, je-
żeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr TTVccc/189/05 Rady Gminy 
Rolesławiec z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokal-
nych. 

§ 5 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie 
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 
2007  roku. 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JAN DURDA 
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3520 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie określenia na rok 2007 obowiązujących na obszarze Gminy Czer-
nica wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów 
i opłaty targowej, wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tych podat-
ków, a także określenia oraz terminów płatności podatku od posiadania 
                                      psów i opłaty targowej 

 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. 5, art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 19 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Czernica uchwala, co 
następuje: 

 
 

I. Podatek od nieruchomości 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w następujących wysokościach: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki .wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,25 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 – 17,70 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3. od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości - budynki, 
budowle i grunty wykorzystywane wyłącznie do celów 
działalności komunalnej, kulturalnej, oświatowej, oraz 
do celów przeciwpożarowych. 

II. Podatek od posiadania psów 

§ 3 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania jed-
nego psa w wysokości 30,00 zł. 

§ 4 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się od jedne-
go psa utrzymywanego w celu pilnowania nierucho-
mości niestanowiącej gospodarstwa rolnego. 

§ 5 

W przypadku wejścia w posiadanie psa po 30 czerwca 
roku podatkowego, podatek pobiera się w wysokości 
połowy stawki określonej w § 3. 

§ 6 

Podatek jest płatny bez wezwania do dnia 15 maja 
roku podatkowego, a w przypadku o którym mowa w 
§ 5 w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie 
psa. 

III. Opłata targowa 

§ 7 

1. Rkreśla się wysokość dziennej stawki opłaty tar-
gowej pobieranej na terenie Gminy Czernica od 
osób fizycznych, osób prawnych i jedn. organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej przy 
dokonywaniu sprzedaży: 
a) z samochodu osobowego, straganu, stołu, w 

wysokości               10,00   zł 
b) z innego samochodu niż osobowy ,przyczepy w 

wysokości        20.00 zł 
2. Rbowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

.przystąpienia do sprzedaży. 
3. Rpłata jest płatna co miesiąc z dołu do 10 dnia 

miesiąca za m-c poprzedni. 

§ 8 

Zwalnia się od opłaty targowej:  
a) odręczną sprzedaż gazet,  
b) działalność handlową prowadzoną na imprezach 

charytatywnych,  
c) sprzedaż prowadzoną na terenie przyległym bezpo-

średnio do sklepu, w którym jest prowadzona dzia- 
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łalność gospodarcza, zgodnie z asortymentem ofe-
rowanym w sklepie i za zgodą właściciela terenu. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr TTVccc/293/2005 r z dnia  
30 listopada 2005 r. oraz uchwała nr TTcT/300/2005 
r. z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stawek i zwol-
nień w podatku od nieruchomości. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
PRZEWRDNcCZĄCY 

RADY GMcNY 
 

ZENON WARDĘGA

 
 
 
 

3521 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA  

z dnia 26 października 2006 r. 
w sprawie określenia na rok 2007 wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz 
              wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) oraz Rbwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 
2006 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowią-
zujących w 2007 roku (M.P. z 19 października 2006 Nr 72, poz. 721) Rada 
Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  700,00 zł 
c) powyżej 9 ton                    980,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne o 
dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  1.140,00 zł 
b) o liczbie osi trzy: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  1.600,00 zł 
c) o liczbie osi cztery: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  2.060,00 zł 
3) od samochodu ciężarowego z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitej: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton    1.400,00 zł 
b) o liczbie osi trzy: 

– równej lub wyższej niż 12 ton  1.760,00 zł 
c] o liczbie osi cztery i więcej: 

– równej lub wyższej niż 12 ton poniżej  
29 ton        2.320,00 zł 

– równej lub wyższej niż 29 ton  2.530,00 zł 
4) 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 
  1.140,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton  
  1.800,00 zł 
– powyżej 36 ton      1.960,00 zł 

b) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 
       1.860,00 zł 
– powyżej 36 ton do 40 ton         1.960,00 zł 
– równej lub wyższej niż 40 ton 2.060,00 zł 

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów: 
a) o liczbie osi dwie: 

– równej lub wyższej niż 12 ton do 31 ton 
       1.550,00 zł 
– równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton 
         1.950,00 zł 
– powyżej 36 ton               2.170,00 zł 

b) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 
        1.860,00 zł 
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– powyżej 36 ton do 40 ton      2.170,00 zł 
– równej lub wyższej niż 40 ton 2.520,00 zł 

7) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego     520,00 zł 

8) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) o liczbie osi jedna: 

– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton 
          620,00 zł 
– powyżej 36 ton               670,00 zł 

b) o liczbie osi dwie: 
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 28 ton          730,00 zł  
– równej lub wyższej, niż 28 ton, a mniejszej 

niż 33 tony            950,00 zł 
– równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej 

niż 38 ton        1.200,00 zł 
– równej lub wyższej niż 38 ton   1.400,00 zł 

c) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż 12 ton do 38 ton 
     1.140,00 zł 
– równej lub wyższej niż 38 ton  1.450,00 zł 

9) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, z innym sys-
temem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą: 
a) o liczbie osi jedna: 

– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton  
   730,00 zł 
– powyżej 36 ton                    830,00 zł 

b) o liczbie osi dwie: 
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 28 ton       730,00 zł 
– równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej 

niż 33 ton     950,00 zł 
– równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej 

niż 38 ton    1.450,00 zł 
– równej lub wyższej niż 38 ton  1.860,00 zł 

c) o liczbie osi trzy: 
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej 

niż 38 ton     1.500,00 zł 
– równej lub wyższej niż 38 ton 1.650,00 zł 

10) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc         930,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.400,00 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych 
pojazdy wykorzystywane wyłącznie dla celów: 
– ochrony przeciwpożarowej, 
– oświaty, 
– gospodarki komunalnej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
ZENON WARDĘGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zarządzenia w roku 2007 poboru podatku od nieruchomości, od 
posiadania psów, leśnego i rolnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na 
obszarze Gminy Czernica oraz określenia inkasentów i wysokości 
                                      wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 8 usta-
wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682,ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zarządza się pobór w drodze inkasa następujących 
podatków: 
a) podatku od nieruchomości, 
b) podatku od posiadania psów, 
c) podatku leśnego, 
d) podatku rolnego,  
e) opłaty targowej. 

§ 2 

1. cnkasentami podatków, o których mowa w § 1 
ustala się sołtysów.  

2. cnkasent dokonując poboru podatku każdorazowo 
potwierdza pobór pokwitowaniem będącym dru-
kiem ścisłego zarachowania.  

3. cnkasent wpłaca na konto Urzędu Gminy Czernica 
pobrane podatki: 
a) o których mowa w § 1 pkt a, c ,d – w terminie 

do 18 marca, maja, września, listopada roku po-
datkowego, 

b) o których mowa w § 1 pkt b i e – w terminie do 
10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Jeżeli termin wpłaty pobranego podatku określony 
w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, dniem wpłaty jest następny po nim dzień 
pracujący. 

§ 3 

1. Pobór w drodze inkasa podatków, o których mowa 
w § 1 pkt a–d następuje od osób fizycznych. 

2. Pobór w drodze inkasa opłaty, o której mowa w  
§ 1 pkt e następuje od osób fizycznych, osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej. 

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 
10% od zebranych wpływów pieniężnych, z wyjąt-
kiem § 1 pkt b, dla których wynagrodzenie określa się 
w wysokości 50% wpływów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
ZENON WARDĘGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA  

z dnia  26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
                                       rolnego w 2007 roku 

 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 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), Rada Gminy Kotla uchwala, co 
następuje: 

 
 
 

§ 1 

1. Rbniża się cenę żyta za okres pierwszych trzech  
kwartałów  2006 roku przyjmowanej jako podsta-
wa obliczania podatku rolnego w 2007 roku z kwo-
ty 35,52 złotych do 29,00 złotych za 1 q.  

2. Cena 29,00 złotych za 1 q będzie podstawą do 
naliczania podatku rolnego w 2007 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
tla. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia  
2007 roku. Uchwałę podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy i sołectwach. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
TADEUSZ  ŁOTOCKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA  

z dnia  26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), Rada 
Gminy  Kotla uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie 
Gminy Kotla w 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 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) 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 – 
13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 1,70 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 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub 
ich części , budowle, oraz grunty związane z: 
– działalnością kulturalną, 
– działalnością sportową i rekreacyjną,  
– ochroną przeciwpożarową, 
– gospodarką odpadami, 
– działalnością w zakresie pomocy społecznej, 
– pochówkiem zmarłych, 
z wyjątkiem wykorzystania do działalności gospodar-
czej. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Kotli  
nr TTVc/166/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w 
sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
tla. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 
roku. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
TADEUSZ ŁOTOCKI 

 
 

3525 

UCHWAŁA RADY GMINY LUSAA  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lubań 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy Lubań uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Rbniża się średnia cenę skupu Zyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paździer-
nika 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. z kwoty 
35,52 zł za 1q do kwoty 31,50 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminu Lu-
bań. 

 

 

§ 3 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie 
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
JÓZEF HALWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3526 

UCHWAŁA RADY GMINY LUSAA  

z dnia 26 października 2006 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 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 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Rkreśla się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Lubań 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków– 
0,67 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,62 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,20 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,60 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 5,20 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 

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

2. Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości budynki lub ich części, budowle i grunty 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby kultury, 
kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej, za 
wyjątkiem nieruchomości dzierżawionych lub wyko-
rzystywanych do prowadzenia działalności gospo-
darczej. 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez 
rozplakatowanie we wszystkich sołectwach na terenie 
gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Lubań  
nr TVccc/162/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JÓZEF HALWA 

 
________________ 
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 grudnia 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 lipca 1999). 

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

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Rudna 

 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, Dz. U. 
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 i 
z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, 
poz. 1055) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wyso-
kości: 
1. Rd 1 m2 powierzchni użytkowej  

budynków mieszkalnych lub ich części   0,57 zł 
2. Rd 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

  18,60 zł 
3. Rd 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym    8,66 zł 

4. Rd 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

    5,20 zł 

5. Rd 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych   3,75 zł 

6. Rd budowli   2% 
7. Rd 1 m2 powierzchni gruntów 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków  0,69 zł 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 

   0,20 zł 
8. Rd 1 ha powierzchni gruntów  

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych   3,65 zł 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości wykorzystywane na cele gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska, ochrony prze-
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ciwpożarowej, kultury, kultury fizycznej i sportu 
oraz ochrony zdrowia, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej, 

2. grunty, budynki mieszkalne oraz budynki gospodar-
cze lub ich części, które wchodziły w skład gospo-
darstwa rolnego przekazanego w zamian za emery-
turę lub rentę, z wyjątkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr TTTVc/244/05 z dnia 15 listo-
pada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie gminy Rudna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JERZY STANKIEWICZ 

 
 
 
 

3528 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie wysokości stawek 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 roku 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 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku 
Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków trans-
portowych od jednego środka transportowego: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  

całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 515,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   875,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton      1 029,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wy-
sokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe: 1 132,00 zł 
b) ciągniki balastowe: 1 338,00 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości 
określonej w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego   1 029,00 zł 

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

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego w wysokości 
określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc 926,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc     1 235,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej      1 544,00 zł  

§ 2 

Roczne stawki podatku od jednego środka transporto-
wego, wyprodukowanego po 1998 roku ustala się w 
wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 465,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 792,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 930,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe: 1 025,00 zł 
b) ciągniki balastowe: 1 223,00 zł   

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
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wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego  928,00 zł 

4) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc      835,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc             1 120,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej     1 399,00 zł  

§ 3 

Roczne stawki podatku od jednego pojazdu posiadają-
cego sprawny katalizator spalin ustala się w wysoko-
ści: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      465,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  792,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton     930,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe:           1 025,00 zł 
b) ciągniki balastowe:         1 223,00 zł  

3) od autobusów, w zależności od liczby  miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc        835,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc    1 120,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej     1 399,00 zł  

§ 4 

Roczne stawki podatku od jednego pojazdu wyposa-
żonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicz-
nej EURR 1, EURR 2 lub EURR 3 ustala się w wyso-
kości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     465,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  792,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton         930,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe:    1 025,00 zł 
c) ciągniki balastowe:  1 223,00 zł  

3) od autobusów, w zależności od liczby  miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc         835,00 zł 
b)  od 16 do 29 miejsc            1 120,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej       1 399,00 zł  

§ 5 

Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu, 
wyprodukowanego po 1998 roku i wyposażonego  
w sprawny katalizator spalin w wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     416,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    710,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   831,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe:   918,00 zł 
b) ciągniki balastowe: 1 108,00 zł  

3) od autobusów, w zależności od liczby  miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc       745,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc         1 005,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej       1 255,00 zł 

§ 6 

Ustala się roczne stawki podatku od jednego pojazdu, 
wyprodukowanego po 1998 roku i wyposażonego  
w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURR 
1, EURR 2 lub EURR 3 w wysokości: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    416,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  710,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton         831,00 zł 

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) ciągniki siodłowe:           918,00 zł 
b) ciągniki balastowe:   1 108,00 zł   

3) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) od 10 do 15 miejsc                 745,00 zł 
b) od 16 do 29 miejsc                 1 005,00 zł 
c) 30 miejsc i więcej     1 235,00 zł  

§ 7 

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące 
realizacji zadań gminy z zakresu: 
– gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 
– gospodarki mieszkaniowej, 
– dowozu uczniów do szkół, 
– pomocy społecznej, 
– dróg publicznych gminnych, 
– działalności kulturalnej, 
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 2, 
4 i 6. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr TTTVc/247/05 Rady Gminy 
Rudna z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
JERZY STANKIEWICZ 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady 
Gminy Rudna z dnia  26 pagdziernika 
2006 r. (poz. 3528) 

 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHDOW CIĘŻAROWYCH 
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ROWNEJ LUS WYŻSZEJ 

NIŻ 12 TON 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 
Rś jezdna (osie jezdne) z  zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

cnne systemy zawieszenia osi  
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 857,00 1 027,00 
13 14 941,00 1 114,00 
14 15 1 027,00 1 199,00 
15  1 114,00 1 340,00 

Trzy osie 
12 17 941,00 1 114,00 
17 19 1 027,00 1 199,00 
19 21 1 114,00 1 284,00 
21 23 1 190,00 1 370,00 
23 25 1 284,00 1 687,00 
25  1 370,00 1 687,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1 114,00 1 284,00 
25 27 1 284,00 1 455,00 
27 29 1 533,00 1 770,00 
29 31 1 770,00 2 525,00 
31  1 770,00 2 525,00 

 
 

 
 
 
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady 
Gminy Rudna z dnia  26 pagdziernika 
2006 r. (poz. 3528) 

 
STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKOW SIODŁOWYCH I CIĄGNIKOW SALASTOWYCH 

PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUS PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE 
CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDOW  ROWNEJ LUS WYŻSZEJ  NIŻ 12 TON 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu  
pojazdów ciągnik siodł.  

+ naczepa, ciągnik balast. 
+ przyczepa (w t) 

Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż  Mniej niż 
Rś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

cnne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1 027,00 1 114,00 
18 25 1 114,00 1 199,00 
25 31 1 199,00 1 284,00 
31  1 511,00 1 953,00 

Trzy osie 
12 40 1 370,00 1 953,00 
40  1 844,00 2 527,00 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy 
Rudna z dnia  26 pagdziernika 2006 r. 
(poz. 3528 

 
 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTORE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 
POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ ROWNĄ LUS WYŻSZĄ NIŻ 12 TON 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  

całkowita zespołu pojazdów: naczepa 
/ przyczepa + pojazd silnikowy  

(w t) 

Stawka podatku w złotych Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Rś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

cnne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 771,00 857,00 
18 25 813,00 899,00 
25  857,00 941,00 

Dwie osie 
12 28 813,00 899,00 
28 33 857,00 941,00 
33 38 941,00 1 382,00 
38  1 230,00 1 819,00 

Trzy osie 
12 38 1 114,00 1 199,00 
38  1 370,00 1 455,00 

 

 
 
 
 
 

3529 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz zwolnienia z podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz.717, i z 2004 Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13 
e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o po-datku rolnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rbniża się cenę skupu żyta określoną w komunikacie 
Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku, przyj-
mowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, 
z kwoty 35,52 zł za 1 kwintal do wysokości 30,00 zł 
za 1 kwintal.  

§ 2 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 
które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego prze-
kazanego w zamian za emeryturę lub rentę, pod wa-
runkiem, że nie będą wykorzystywane do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr TTTVc/245/2005 z dnia  
15 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta oraz zwolnienia z podatku rolnego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku.  

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JERZY STANKIEWICZ 
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3530 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA  

z dnia  26 października 2006 r. 

w sprawie opłaty targowej 

 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, Dz. U. 
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 
i z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, 
poz. 1055) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku 
Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależno-
ści: 
– od rodzaju sprzedawanych artykułów,  
– sposobu prowadzenia handlu, 
– powierzchni zajętej na działalność targową przy 

sprzedaży: 
1. za zajęcie każdego m2 powierzchni przy sprzedaży 

ze stanowisk stałych: ław, stołów, wozów kon-
nych, pojazdów samochodowych oraz przyczep: 
1) artykułów rolno-spożywczych    8,27 zł  
2) artykułów pozostałych       8,27 zł 

2. za zajęcie każdego m2 powierzchni ze stanowisk 
innych niż określone w pkt 1.  
a) artykułów  rolno-spożywczych   3,08 zł  
b) artykułów pozostałych  7,16 zł    
przy czym stawka opłaty nie może przekroczyć 
618,33 złotych dziennie. 

§ 2 

Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. 

§ 3 

Rpłatę targową uiszcza się za pokwitowaniem osoby 
upoważnionej przez podmiot określony w § 2. 

§ 4 

Rpłata targowa pobierana przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej – stanowi do-

chód gminy i podlega wpłacie na rachunek dochodów 
budżetu gminy. 

§ 5 

Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, 
pobieranej przez Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Rudnej, w wysokości 20% pobra-
nej opłaty targowej. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr TTT/248/05 Rady Gminy Rudna 
z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie opłaty tar-
gowej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JERZY STANKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 239 –  21455  – Poz. 3531 i 3532 

3531 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA  

z dnia  26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

 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, Dz. U. 
z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568
 i z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, 
poz. 1055) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wy-
sokości  53,69 zł za każdego psa. 

§ 2 

cstnienie obowiązku podatkowego na terenie sołectwa 
ustala sołtys poprzez sporządzenie spisu posiadaczy 
psów. 

§ 3 

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania w terminie 
do dnia 31 marca każdego roku albo w ciągu dwóch 
tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w wysoko-
ści pełnej stawki określonej w § 1 albo połowy stawki, 
jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po  
30 czerwca roku podatkowego. 

§ 4 

1. Zwalnia się z podatku od posiadania psów psy 
utrzymywane w celu pilnowania nieruchomości za-
budowanych, po jednym na każdą nieruchomość.  

2. Przez nieruchomość zabudowaną, o której mowa w 
ust. 1, rozumie się nieruchomość na której posa-
dowiony został budynek w rozumieniu przepisów 
ustawy – prawo budowlane.  

§ 6 

Traci moc uchwała nr TTTVc/246/05 Rady Gminy 
Rudna z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku.  
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
JERZY STANKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 

3532 

UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE SOLESŁAWIECKIEJ 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, 
poz. 1055) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969) Rada Gminy w Warcie Rolesławieckiej  uchwala, co na-
stępuje: 
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§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi – 3,65 zł 
od 1 ha powierzchni, 

c) 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 – 0,52 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 – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,37zł 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. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, 
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działal-
ność: 
1) sportową, 

2) ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pu-
blicznego, 

oraz cmentarze, wysypiska odpadów, oczyszczalnie 
ścieków i przystanki, z wyjątkiem budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

2. Zwalnia się od podatku budynki gospodarcze (sto-
doły, obory, chlewnie), które wchodziły w skład 
gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za 
emeryturę i rentę,  z wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.  

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w 
drodze inkasa, prowadzonego przez właściwych 
sołtysów.  

2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa i zasady 
wynagrodzenia za inkaso określa uchwała  
nr TcV/80/99 Rady Gminy w Warcie Rolesławiec-
kiej z dnia 28 grudnia 1999 r. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr TTTc/144/05 Rady Gminy  
w Warcie Rolesławieckiej z dnia 15 listopada 2005 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.   
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE SOLESŁAWIECKIEJ 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  
do obliczenia podatku rolnego 

 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 i Nr 146, 
poz. 1055)  oraz art. 6 ust. 3 i 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy w War-
cie Rolesławieckiej uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta z kwoty  35,52 zł do kwo-
ty 28,00 zł za 1q jako podstawę do obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Warta Rolesławiecka. 

§ 2 

1. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inka-
sa, prowadzonego przez właściwych sołtysów.  

2. Sposób poboru podatku w drodze inkasa i zasady 
wynagrodzenia za inkaso określa uchwała  
nr TcV/80/99 Rady Gminy w Warcie Rolesławiec-
kiej z dnia 28 grudnia 1999 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.   
 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 
terenie Gminy Oława 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zmianami) Rada 
Gminy Rława uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 roku, określoną w Komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Moni-
tor Polski Nr 74, poz. 745), obniża się z kwoty 35,52 
zł za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt, którą przyjmuje 
się za podstawę wymiaru podatku rolnego w Gminie 
na rok 2007. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rława. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatko-
wego 2007. 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 października 2006 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 
1990r. 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 stycz-
nia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844), komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 
2006 r. (Monitor Polski z 19 października 2006 r. Nr 72, poz.724) Rada 
Gminy Rława uchwala, co następuje: 

 
 

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

§ 1 

Rkreśla 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 re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego: 
c-1) przeznaczonych pod budownictwo, nieza-

budowanych – 0,20 zł od 1 m² po-
wierzchni 

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 
użytkowej, 

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. 37 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty  
i budynki lub ich części  
– wykorzystywane na wykonywanie zadań w za-

kresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury fi-
zycznej i sportu, działalności bibliotecznej, 

– zajęte na świetlice i cmentarze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatko-
wego 2007. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr TTTVc/349/2005 Rady Gminy 
Rława z dnia 25 listopada 2005 r.w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i zwolnień od tego podatku. 
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 października 2006 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 2006 r. 
Nr 121, poz. 844), komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Monitor 
Polski z  2006 r. Nr 72, poz. 724), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transporto-
wych obowiązujących w 2007 r. (Monitor Polski z 2006 r. Nr 72, 
poz. 721) Rada Gminy Rława 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 własnością 
właściciela gospodarstwa rolnego i wykorzysty-
wanego wyłącznie do celów związanych z prowa-
dzeniem tego gospodarstwa, 

a) od 3,5 tony do 5,5 ton 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 rodza-
ju zawieszenia, liczby osi jezdnych, dopuszczalnej 
masy 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 przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-
pą w zależności od liczby osi jezdnych, dopuszczal-
nej 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 pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę cał-
kowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego: 300,00 zł  
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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: 
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 

masie 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 pojaz-
dem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną 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 po-
siadających katalizatory i napędzanych na gaz, 
stawki podatku zmniejsza się i określa w wysoko-
ści: 
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie 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 
Rława. 

§ 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 2007 r. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr TTTVc/352/2005 Rady Gminy 
Rława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych.    
 

PRZEWRDNcCZĄCY 
RADY GMcNY 

 
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 kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 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 
niniejszej 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 OŁAWA 

z dnia 27 października 2006 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 
1990 r. 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 podat-
kach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyj-
nych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Monitor Polski z 19 
października 2006 r. Nr 72, poz.724) Rada Gminy Rława uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 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 proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowią-
zek podatkowy. 

2. Rbowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie 
tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w 
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obo-
wiązek. 

§ 4 

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub 
można dokonywać bezpośrednio na konto Gminy Rła-
wa w Ranku Spółdzielczym w Rławie. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rława. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do roku podatko-
wego 2007. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr TTTVc/351/2005 Rady Gminy 
Rława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz 
zwolnień od tego podatku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWRDNcCZACY 
RADY GMcNY 

 
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 kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 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 
niniejszej 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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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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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 Rbsługi Urzędu,  

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

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w cnternecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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