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3627 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE  

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartakww 2006 roku dra cerww obriczenia podatku rorne o w 2007 roku  
                                   na obszarze Gminy Bardo 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz 
art. 42  ustawy z dnia 2 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 
15 listopada 1924 roku o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r.  Nr 136, 
poz. 969) Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
17 października  2006 roku w wysokości  35,52 zł za 
1 dt obniża się do kwoty 27,22 zł/dt.   

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bardo. 

§ 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. 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
MARIA MAJKOWSKA



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21733  – Poz. 3622 

3628 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GRYRAW ŚMISKI 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie stawek oraz zwornień w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 24 z 2002 r. z późniejszymi zmiana-
mi) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pkreśla się stawki podatku od nieruchomości obowią-
zujące na terenie gminy: 
1. Pd budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrze-
by mieszkalne – 0,50 zk 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 – 16,00 zk od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,37 zk od 1 m² powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,61zk od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) wykorzystywanych na cele prowadzenia gospo-
darstwa domowego – komórki, szopy, stodoły 
3,70 zk od 1 m powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
6,00 zk od 1 m² powierzchni użytkowej, 

g) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie: zduństwa, szewstwa, 
dorabiania kluczy 8,00 zk od 1 m² powierzchni.  

2. Pd gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zk za  
1 m² powierzchni  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zk od  
1 ha powierzchni  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej  działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,05 zk od 1m² powierzchni, 

3. Pd 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:  
1. Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności 

w zakresie: kultury, pomocy społecznej, sportu oraz 
działalności charytatywno-opiekuńczej. 

2. Nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożar-
nych.  

3. Grunty zajęte na parki i cmentarze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfów Śląski 
oraz opublikowaniu w prasie lokalnej. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr LEX/213/06 Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śląski z dnia 22 listopada 2005 roku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. 
 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21734  – Poz. 3629 i 3630 

3629 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYRAW ŚMISKI 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie wysokości dziennych stawek  opkaty tar owej 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 
24 ze zmianami), art. 12 ust. 2 pkt 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska Gminy Gryfów Sląski 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następu-
jących  wysokościach: 
1.  Pd sprzedaży z samochodu: 

a) o ładowności do 2 ton – artykułów żywnościo-
wych i przemysłowych  – 14,00 zk 

b) o ładowności powyżej 2 ton – artykułów żyw-
nościowych i przemysłowych  – 16,00 zk 

2. Pd sprzedaży z wozu konnego (od wozu) artykułów 
żywnościowych i przemysłowych  – 12,00 zk 

3. Pd sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wia-
dra, wózka ręcznego, roweru  – 1,00 zk 

4. Pd sprzedaży towarów wyłożonych na stoisku 
(stawka za 1 m²)  – 1,00 zk 

§ 2 

1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż  wyłącznie 
runa leśnego z ręki, kosza i wiadra. 

§ 3 

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  

§ 4 

Enkasentem jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. 

§ 5 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% 
pobranej kwoty opłaty targowej. Wynagrodzenie płat-

ne jest do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc po-
przedni.  

§ 6 

Enkasent rozlicza się z pobranych opłat i dokonuje 
wpłaty w każdy dzień targowy w kasie Urzędu Miasta 
i Gminy Gryfów Śląski. 

§ 7 

Ppłaty należy dokonywaO w kasie Urzędu Gminy  
i Miasta  lub u inkasenta. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XL/149/04 Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2004 r. w spra-
wie: wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 10 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK

 
 
 
 
 
 
 

3630 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYRAW ŚMISKI 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obriczenia podatku rorne o 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 2 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1924 roku o podatku rolnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21735  – Poz. 3630, 3631 i 3632 

§ 1 

Pbniża się średnią cenę skupu żyta wynikającą z Ko-
munikatu Prezesa GUS przyjmowaną do obliczenia 
podatku rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł do 
kwoty 27,88 zk. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK

 
 
 
 

3631 

UCHWAŁA RADY GMINY MUBOMIERZ 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obriczenia podatku rorne o 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 6 ust. 
3  ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. o  podatku rolnym (tekst jednolity  
Dz. U. z  2006 r. Nr 136, poz. 969  ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lu-
bomierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pbniża się średnią cenę skupu żyta wynikającą z Ko-
munikatu Prezesa GUS przyjmowaną do obliczenia 
podatku rolnego na 2007 rok  z kwoty 35,52 zł do 
kwoty 27,88 zk za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Lubomierz. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta. 

§ 4 

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

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
ZDZISŁAW PUCHALSKI

 
 
 
 
 

3632 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POMKOWICACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zwornień z podatku od nieruchomości przedsiębiorcww  rearizują-
cych nowe inwestycje rub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy 
                                                Porkowice 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 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. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1206; z 2003 r. Nr 20, poz. 717 i Nr 162, poz. 1562; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 122) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244) uchwala się, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21736  – Poz. 3632 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, 
budynki, budowle lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez podmioty 
podejmujące nową inwestycję lub tworzące nowe 
miejsca pracy związane z nową inwestycją na te-
renie gminy w granicach działek: 77/5, 77/7, 
72/12, 72/22, 72/29, 77/9, 72/2, 72/9, 72/35, 
72/37, 79/3, 72/33, 79/1, 72/4, 72/31, 72/34, 
72/36, 72/32, 79/4, 77/4, 77/6, 77/2, 77/10, 
77/11, 77/12, 77/13 i 72/3. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
na okres  3 lat licząc od dnia wejścia w życie ni-
niejszej uchwały, jeśli w wyniku inwestycji utwo-
rzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
pomoc regionalną na wspieranie nowych inwesty-
cji. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może byO udzie-
lona po spełnieniu następujących warunków: 
1) przedsiębiorca dokona na terenie gminy nowej 

inwestycji w środki trwałe związane z utwo-
rzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbu-
dowie przedsiębiorstwa, 

2) udział własny przedsiębiorcy w nakładach 
związanych z nową inwestycją wynosi co naj-
mniej 25%, 

3) działalnośO gospodarcza związana z daną in-
westycją będzie prowadzona co najmniej przez 
5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub w 
przypadku pomocy na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją – 
utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co 
najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia. 

5. Maksymalna intensywnośO pomocy liczona jako 
stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi: 
1) w przypadku małych lub średnich przedsiębior-

ców, z wyjątkiem przedsiębiorców należących 
do sektora transportu – 50% kosztów inwe-
stycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

2) w przypadku pozostałych przedsiębiorców – 
40% kosztów inwestycji kwalifikujących się do 
objęcia pomocą z wyłączeniem podmiotów  
o których mowa w ust. 7 oraz ust. 9. 

6. W przypadku pomocy, o której mowa w ust. 1, 
przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia 
się następujące koszty inwestycji: 
1) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak: 

a) cena nabycia gruntów lub prawa ich wie-
czystego użytkowania, 

b) cena nabycia albo koszt wytworzenia środ-
ków trwałych, takich jak budowle i budynki 
oraz ich wyposażenie związane z nową in-
westycją w szczególności: 
– maszyny i urządzenia, 
– narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
– wyposażenie techniczne dla prac  biuro-

wych, 
– infrastruktura techniczna. 

2) koszty inwestycji w wartości niematerialne  
i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup 
licencji oraz nieopatentowanego know-how – 
w wysokości nie większej niż 25% kosztów 

inwestycji w środki trwałe w przypadku du-
żych przedsiębiorców oraz bez ograniczeń dla 
przedsiębiorców mikro, małych i średnich; w 
przypadku inwestycji w wartości niematerialne 
i prawne, wartości te powinny: 
a) byO wykorzystywane wyłącznie przez za-

kład otrzymujący pomoc regionalną, 
b) byO nabyte od osoby trzeciej na warunkach 

nieodbiegających od normalnych  praktyk 
inwestycyjnych, 

c) byO ujęte w aktywach firmy oraz pozostaO 
w zakładzie będącym beneficjentem pomo-
cy regionalnej przez co najmniej 5 lat, 

d) podlegaO amortyzacji zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

7. Pomoc publiczna na nowe inwestycje w sektorze 
motoryzacyjnym jest dopuszczalna na zasadach 
określonych powyżej, z wyjątkiem przepisów do-
tyczących dużych projektów inwestycyjnych,  
z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 10. 

2. Warunkiem dopuszczalności pomocy, o której 
mowa w ust. 7, jest jej przeznaczenie na zakup 
środków trwałych niezbędnych do utworzenia 
nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowy istnieją-
cego przedsiębiorstwa, przy czym koszty urzą-
dzeń transportowych (mienie ruchome) nie będą 
zaliczone.  

9. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieO 
nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się 
do objęcia pomocą przekraczającą równowartośO 
50 mln euro, przy czym: 
1) koszty nowej inwestycji są wydatkami na 

środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat 
przez jednego lub więcej przedsiębiorców reali-
zujących te inwestycje oraz 

2) środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie 
lub funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle 
określonego celu, w szczególności produkcji 
konkretnego produktu lub różnych produktów, 
jeżeli są one wytwarzane  przy wykorzystaniu 
takich samych surowców. 

10. Przez przedsiębiorców mikro, małych i średnich 
należy rozumieO podmioty spełniające warunki 
nowej definicji mikro, małego i średniego przed-
siębiorcy, o której mowa w rozporządzeniu Komi-
sji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 
2001 r. w sprawie zastosowania art. 27 i 22 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
WE L 10, 13.01.2001) zmienionego rozporządze-
niem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. i roz-
szerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy 
dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63, 22 lutego 
2004).  

11. Maksymalna intensywnośO pomocy, o której mo-
wa w ust. 7, nie może przekroczyO 15% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli kwo-
ta planowanej pomocy  wyrażona jako ekwiwa-
lent dotacji brutto przekracza równowartośO  
5 mln euro. Warunek taki wynika z § 5 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. 
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej  
(Dz. U. Nr 200, poz. 2050) oraz pkt 45(b)(v) Wie-
losektorowych zasad ramowych w sprawie udzie-
lania pomocy regionalnej dla dużych projektów 
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inwestycyjnych  (Dz. Urz. WE W 70, 19 marca 
2002). 

12. Maksymalną intensywnośO pomocy dla podmio-
tów otrzymujących pomoc na realizację dużych 
projektów inwestycyjnych ustala się na podstawie 
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 
września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy po-
mocy regionalnej oraz pkt 3 Wielosektorowych 
zasad ramowych w sprawie udzielania pomocy 
regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 
wzorem: 

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
I – dopuszczalna wielkośO pomocy dla dużego 

projektu inwestycyjnego, 
R – intensywnośO pomocy regionalnej (50%), 
B – wielkośO kosztów inwestycji kwalifikujących 

się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro 
nieprzekraczająca 100 mln euro, 

C – wielkośO kosztów inwestycji kwalifikujących 
się do objęcia pomocą przekraczająca  100 
mln euro.  

13. Wsparcie finansowe dużych projektów inwesty-
cyjnych wymaga indywidualnej notyfikacji  
w Komisji Europejskiej  w przypadku, gdy jego 
łączna wysokośO przekracza kwotę maksymalne-
go wsparcia finansowego, jakie można udzieliO 
inwestycji o kosztach kwalifikujących się do obję-
cia pomocą stanowiących równowartośO 100 mln 
euro (pkt 24 Wielosektorowych zasad ramo-
wych). 

§ 2 

1. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa 
się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała 
wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego po-
ziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed 
dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się 
tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wy-
miarze czasu pracy. Równocześnie od liczby no-
wych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji 
nowych inwestycji należy odjąO liczbę zlikwidowa-
nych miejsc pracy w tym samym okresie czasu. 

2. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększo-
ny poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez 
cały okres zwolnienia.  

§ 3 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 2 i 3 uchwały, 
stanowi pomoc regionalną na utworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może byO udzielo-
na po spełnieniu następujących warunków:  
1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach zwią-

zanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 
25%; 

2) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane 
przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia in-
westycji; 

3) maksymalną intensywnośO pomocy reguluje  
ust. 5 § 1. 

3. W przypadku pomocy, o której mowa w § 2 i 3, 
uwzględnia się wartośO ponoszonych przez przed-
siębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrud-

nionych pracowników, na które składają się koszty 
płacy brutto pracowników powiększone o inne 
obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem 
pracowników. 

§ 4 

1. Zwolnienia, o których mowa w § 1–3, są pomocą 
publiczną w rozumieniu art. 27 ust. 1 Traktatu sta-
nowiącego WE, a jej udzielanie następuje  
z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega 
sumowaniu z inną pomocą, bez względu na jej for-
mę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyO 
maksymalnej intensywności pomocy. 

§ 5 

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa 
w § 1 i 2, jest przedłożenie przez przedsiębiorcę: 
1) wniosku o przyznanie pomocy publicznej przed 

rozpoczęciem prac nad projektem oraz 
2) w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej 

inwestycji do użytku, dokumentów potwierdzają-
cych spełnienie warunków uprawniających do obję-
cia zwolnieniem. 

§ 6 

1. Na początku każdego roku podatkowego podatnik 
korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przed-
łożyO informacje dotyczące: 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-

nych,   
2) poziomu zatrudnienia, 
3) kosztów zatrudnienia pracowników, 
4) wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez 

przedsiębiorcę na utworzenie nowej inwestycji 
lub utworzenie nowych miejsc pracy. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomiO 
pisemnie Urząd Gminy w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności powodujących utratę 
prawa do zwolnienia.  

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do 
zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego 
prawa. 

4. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego 
w ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku 
roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczno-
ści powodujące utratę tego prawa. 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Gminy co 
do spełnienia warunków, uprawniających do uzy-
skania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca-
ły okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.  

6. Podatnicy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobo-
wiązani do zapłaty należnego podatku wraz z od-
setkami. 

§ 7 

1. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta jedno-
cześnie z pomocy regionalnej na nowe inwestycje 
oraz z pomocy regionalnej na tworzenie nowych 
miejsc pracy wówczas łącznie intensywnośO tych 
pomocy  nie może przekroczyO maksymalnej  inten-
sywności pomocy regionalnej, dopuszczalną inten- 
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sywnośO pomocy określa się jako iloczyn maksy-
malnej intensywności pomocy danego obszaru oraz 
wyższej kwoty kosztów kwalifikujących się do ob-
jęcia pomocą. 

2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy: 
1) dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej lub w okresie restruktury-
zacji realizowanej z udziałem środków publicz-
nych, zgodnie z Wytycznymi Wspólnotowymi 
dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. UE W 244 z 1 października 2004),   

2) na pokrycie bieżących kosztów działalności ani 
pomocy w sektorach budownictwa okrętowego, 
górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włó-
kien syntetycznych, żeglugi morskiej,   

3) na inwestycje odtworzeniowe – reinwestycje 
(przyp. 21 do pkt 4.4 Wytycznych w sprawie  
krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE W 74, 
10 marca 1992)),  

4) dla przedsiębiorstw produkcji, przetwórstwa  
i wprowadzania do obrotu produktów wymie-
nionych w załączniku nr 1 do Traktatu Ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 
325, z 24 grudnia 2002, str. 33–124).  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polko-
wic.  

§ 9 

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

PRZEWPDNEWZAWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
IRENEUSZ RACZYK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie stawek dziennych, terminww pkatności oraz zasad poboru opkaty 
tar owej, wyboru i  wyna radzania inkasenta 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr  121, poz. 244  z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą: 
– sprzedaż ze stołu sprzedażnego – 10 złotych 
– pozostała sprzedaż – 1,10 złotych za m2. 

§ 2 

Szczegółowe zasady korzystania z Targowiska Miej-
skiego w Złotoryi określa regulamin targowiska. 

§ 3 

Ppłatę targową pobiera inkasent Targowiska Miejskie-
go – Bolesław Bielak, zam. 59-500 Złotoryja, ul. Lesz-
czyńska 10. 

§ 4 

Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej 
ustalono jako procentowy udział w pobieraniu dzien-
nych opłat prowizją w wysokości 7%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXXcE/330/ 2001  Rady Miej-
skiej w Złotoryi z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz 
zasad poboru opłaty targowej i wynagradzania inka-
senta. 

§ 7 

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

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
WIESŁAW WOŹNIAK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARZE 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie stawek podatku rorne o i od nieruchomości Gminy Gwra na rok 
2007 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy 
z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 552, 
Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1206, z 2003 r. Nr 20, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1562 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. 122, Nr 146, poz. 1055 ) oraz 
art. 5 ust. 1–4, art. 6 ust. 12,  art.14 pkt 1–4  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r.o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 244) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 752  z dnia 27 paź-
dziernika 2006 r.), art. 6 ust. 1, 2, 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 
1924 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745 z dnia 25 październi-
ka 2006 r.)  Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości:    
1) od gruntów:  

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków  0,57 

b) od 1 ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów 
zajętych pod zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych                        3,26 

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni – 0,18        
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego, 

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

mieszkalnych                             0,53               
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zwią-

zanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej         14,80 

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków  zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym    6,73 

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

  3,63 
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków po-

zostałych                        3,68 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statu-
towej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego, 

3) od budowli 2% ich wartości  określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

W celu ustalenia podatku rolnego na rok 2007 przyj-
muje się na terenie miasta i gminy Góra cenę żyta w 
wysokości  27,88 zk, w związku z tym stawka podat-
ku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w  roku 2007 wy-
nosi 69,70 zk, a za 1 ha wynikający z ewidencji grun-
tów i budynków 139,40 zk. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Enkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
powierza się sołtysom wsi gminy Góra.  

§ 4 

Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wy-
sokości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo 
przekazanych do Urzędu bieżących i zaległych należ-
ności podatkowych. 

§ 5 

Terminem rozliczania się inkasentów z pobranych po-
datków jest okres 7 dni od dnia następującego po 
ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego wpłata podatku powinna nastąpiO 

§ 6 

Podatki płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy w 
Górze, u inkasenta – sołtysa lub na rachunek Banku.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 2 

Tracą moc: uchwała nr XXXc/260/05 Rady Miejskiej 
w Górze z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sta- 
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wek podatków i opłat lokalnych oraz uchwała Rady 
Miejskiej nr XXEc/194/2004 z dnia 14 grudnia 2004 
roku w sprawie poboru w drodze inkasa: podatku rol-
nego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego  
i podatku od posiadania psów oraz zasad rozliczania 
się inkasentów i wynagradzania za inkaso. 

 

 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.  
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARZE 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środkww transportowych na rok 2007 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 2 marca 1990 roku 
o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62, poz. 552,  Nr 113, 
poz. 924,Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1206, z 2003 r. Nr 20, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1562, 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. 122, Nr 146, poz. 1055) w związku 
z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 244) oraz Pbwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 10 października 
2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2007 r.(M. P. z dnia 19 października 2006 r. Nr 72, poz. 721), 
oraz  Pbwieszczenie Ministra Finansów z dnia  25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
opłatach lokalnych (M.P. z dnia 27 października 2006 r. Nr 75, poz. 752) 
Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) od  3,5 tony do 5,5 tony                                                              556,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                927,00 zł  
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                 1.112,00 zł  
 

2. Pd samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
o dopuszczalnej  masie całkowitej: 

 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton 

– o liczbie osi – dwie                                                                  1.236,00 zł 
b) równej lub wyższej 15 ton  

– o liczbie osi – dwie                                                                  1.642,00 zł 
c) równej lub wyższej12 ton,  a mniejszej niż 19 ton                                                                

– o liczbie osi – trzy                                                                   1.339,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony 

– o liczbie osi – trzy                                                                   1.545,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 23 tony,  

– o liczbie osi – trzy                                                                   1.751,00 zł 
d) równej lub wyższej 12 ton, a mniejszej niż 29 ton 

– o liczbie osi – cztery i więcej                                                    1.642,00 zł 
e) równej lub wyższej 29 ton 

– o liczbie osi – cztery i więcej                                                    2.016,00 zł 
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3. Pd samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton              1.339,00 zł 
b) równej lub wyższej 15 ton  
– o liczbie osi – dwie                                                               1.254,00 zł 
c) równej lub wyższej12 ton, a mniejszej niż 19 ton    
– o liczbie osi – trzy                                                                1.442,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 23 tony 
– o liczbie osi – trzy                                                                1.642,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 23 tony,  
– o liczbie osi – trzy                                                                1.254,00 zł 
f) równej lub wyższej 12 ton, a mniejszej niż 29 ton 
– o liczbie osi – cztery i więcej                                                 1.751,00 zł 

g) równej lub wyższej 29 ton 
– o liczbie osi – cztery i więcej                                                 2.527,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony                                               1.030,00 zł  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                        1.133,00 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                             1.236,00 zł 

 
5. Pd ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z 

zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 
– o liczbie osi – dwie                                                              1.442,00 zł 
b) równej lub wyższej niż  25 ton, a mniejszej niż 31 ton 
– o liczbie osi – dwie                                                              1.642,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 31 ton  
– o liczbie osi dwie                                                                 1.254,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton              
– o liczbie osi trzy                                                                   1.254,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 36 ton            
– o liczbie osi trzy                                                                   1.953,00 zł 

 
6. Pd ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów: 
 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton 
– o liczbie osi – dwie                                                               1.642,00 zł 
b) równej lub wyższej niż  25 ton, a mniejszej  niż 31  ton 
– o liczbie osi – dwie                                                               1.751,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 31 ton  
– o liczbie osi – dwie                                                               1.953,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton              
– o liczbie osi trzy                                                                   1.254,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 36 ton           
– o liczbie osi – trzy                                                                2.527,00 zł 

 
7. Pd 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: 

 
–  od 7 ton i poniżej 12 ton                                                           721,00 zł 

 
2. Pd przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,  o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 12 ton 
– o liczbie osi – jedna                                                                  224,00 zł 
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b) równej lub wyższej niż  12 ton 
– o liczbie osi – jedna                                                                 1.030,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 33 tony 
– o liczbie osi – dwie                                                                   927,00 zł 
d) równej lub wyższej niż 33 tony 
– o liczbie osi – dwie                                                                 1.236,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 12 ton  
– o liczbie osi – trzy                                                                   1.133,00 zł 

 
9. Pd przyczep i naczep z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-

łu pojazdów: 
 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 12 ton 
– o liczbie osi – jedna                                                                    927,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 12 ton      
– o liczbie osi – jedna                                                                 1.236,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 33 tony 
– o liczbie osi – dwie                                                                  1.131,00 zł 

d) równej lub wyższej niż  33 tony 
– o liczbie osi – dwie                                                                 1.545,00 zł 
e) równej lub wyższej niż 12 ton  
– o liczbie osi – trzy                                                                   1.339,00 zł 

 
10. Pd autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

a. mniej niż 30 miejsc                                                                   1.030,00 zł 
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                1.545,00 zł 

 
§ 2 

Dla pojazdów określonych w § 1 z wyjątkiem pkt 2, 3, 5, 6, 2, i 9 zmniejsza się stawki podatku o: 
– 10% dla wyprodukowanych po 1996 r.  w stosunku do stawki określonej w uchwale. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXc/262/05 z dnia 23 listopada 2005 r. Rady Miejskiej w Górze w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2006. 

§ 5 

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

PRZEWPDNEWZAWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARZE 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości stawek opkaty tar owej oraz sposobu jej 
poboru na tar owisku w Gwrze na rok 2007 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 r., z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 924, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1206, z 2003  Nr 20 ,poz. 717, Nr 162, 
poz. 1562, z 2004 , Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 122, Nr 146, poz. 1055) oraz art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1a i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 244), oraz Pbwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r.  w sprawie wysokości górnych 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 75, poz. 752 
z dnia 27 października 2006 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

1. Pkreśla się wysokośO dziennych stawek opłaty 
targowej. 
1) za sprzedaż z pojazdu mechanicznego o ciężarze 

całkowitym powyżej 2,5 tony  13,70 zł 
2) za sprzedaż z wozu konnego, pojazdu mecha-

nicznego o ciężarze całkowitym do 2,5 tony 
  2,70 zł 
3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, 

skrzynki, roweru, wózka ręcznego         2,30 zł 
4) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprze-

daży za 1 m2 powierzchni       4,10 zł 
5) za zajęcie stołu z zadaszeniem za 1 m2    2,10 zł 
6) za zajęcie stołu bez zadaszenia za 1 m2   6,10 zł 

§ 2 

1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w dro-
dze inkasa przez inkasenta, tj. Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze. 

2. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 
10% pobranej opłaty. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 4 

Traci moc uchwała XXXc/261/05  Rady Miejskiej  
w Górze z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz 
sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 
2006. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.  
 
 

PRZEWPDNEWZAWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ
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3637 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GARZE 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie opkaty administracyjnej na rok 2007 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy 
z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1206, 
z 2003 r. Nr 214, poz. 1206, Nr 20, poz. 717, Nr 162, poz. 1562, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 122, Nr 146, poz. 1055), art. 12, 
12a i art. 19 pkt 1 lit. e i f  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 244)  oraz 
art. 30 ust. 2 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 20, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1027, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wprowadza się opłatę administracyjną: 
1) za wykonanie wypisu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Góra oraz z planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta lub gminy Góra – 22,20 zł 
za pierwszą działkę i 14,40 zł za każdą następ-
ną. 

2) za wykonanie wyrysu ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Góra oraz z planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta lub gminy Góra – 22,60 zł 
za pierwszą działkę i 11,30 zł za każdą następ-
ną. 

2. Ustalona w ust. 1 pkt 1 i 2 łączna kwota opłaty 
administracyjnej dla jednego wniosku nie może byO 
wyższa od kwoty 206,34 zł określonej przez Mini-
stra Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. (M.P. Nr 75, poz. 752 z dnia 27 paź-
dziernika 2006 r.) w sprawie wysokości górnych 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych. 

3. Ppłata administracyjna płatna jest bezpośrednio po 
dokonaniu czynności, o której mowa w § 1, do ka-
sy lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra. 

4. Płatnikiem opłaty administracyjnej jest podmiot 
występujący z wnioskiem o dokonanie czynności. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXc/263/05 z dnia 23 listo-
pada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na rok 
2006. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWPDNEWZAWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3638 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środkww transportowych 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) oraz art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 244) Rada Miejska w Kudowie 
Zdroju uchwala, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21745  – Poz. 3632 

§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: 
 
 
 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

a) od  3,5 t do  5,5 tony włącznie – 620 zł 620,51 
b) powyżej 5,5 tony do 7 t włącznie – 750 zł 1034,17 
c) powyżej 7 ton do 9 włącznie – 950 zł 1034,17 
d) powyżej 9 t  a poniżej 12 ton – 1.200 zł 1241,01 

2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi oraz  dopuszczalnej masie całkowitej: 
oś jezdna z 

zawieszeniem 

pneumatycz-

nym lub rów-

noważnym 

inne systemy 

zawieszania osi 

jezdnych 

a) a) dwie osie   
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton   – 1.300 zł 1.400 zł 
– równej lub wyższej niż 15 ton     – 1.400 zł 1.500 zł 
b) trzy osie   
– równej lub wyższej niż  12 ton, a mniejszej niż 17 ton   – 1.400 zł 1.450 zł 
– równej lub wyższej niż  17 ton, a mniejszej niż 19 ton – 1.450 zł 1.500 zł 
– równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 21 ton  – 1.500 zł 1.600 zł 
– równej lub wyższej niż  21 ton, a mniejszej niż  23 ton  – 1.600 zł 1.200 zł 
– równej lub wyższej niż 23 tony   – 1.200 zł 2.000 zł 
c) cztery osie i więcej   
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1.600 zł 1.200 zł 
– równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż  27 ton – 1.650 zł 1.250 zł 
– równej lub wyższej niż  27 ton, a mniejszej niż 29 ton – 1.250 zł 1.900 zł 
– równej lub wyższej  niż 29 ton  – 2.200 zł 2.500 zł 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

a) od  3,5 t do  5,5 tony włącznie – 750 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 7 t włącznie – 1.200 zł 
c) powyżej 7 ton do 9 włącznie – 1.300 zł 
d) powyżej 9 t do poniżej 12 ton – 1.400 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą w zależności od liczby osi oraz  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

oś jezdna z 

zawieszeniem 

pneumatycz-

nym lub rów-

noważnym 

inne systemy 

zawieszania osi 

jezdnych 

a) dwie osie  
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 12 ton  – 1.200 zł 1.300 zł 
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1.300 zł 1.450 zł 
– równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 31 ton – 1.500 zł 1.600 zł 
– równej lub wyższej niż 31 ton  – 1.700 zł 1.936 zł 
b) trzy osie   
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton – 1.550 zł 1.936 zł 
– równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 ton – 2.000 zł 2.300 zł 
– równej lub wyższej niż 40 ton – 2.300 zł 2.505 zł 

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

a) od 7 ton do 10 ton włącznie  – 620 zł 
b) powyżej 10 ton i  poniżej 12 ton – 750 zł 
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6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę cał-
kowita oraz w zależności od liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

oś jezdna z 

zawieszeniem 

pneumatycz-

nym lub rów-

noważnym 

inne systemy 

zawieszania osi 

jezdnych 

a) jedna oś   
–  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 12 ton – 750 zł 200 zł 
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton – 250 zł 900 zł 
– równej lub wyższej niż 25 ton – 950 zł 1.250 zł 
b) dwie osie   
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 22 ton – 960 zł 1.000 zł 
– równej lub wyższej niż 22 ton, a mniejszej niż 33 tony – 1.000 zł 1.300 zł 
– równej lub wyższej niż 33 tony, a mniejszej niż 36 ton – 1.300 zł 1.540 zł 
– równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 32 ton – 1.300 zł 1.750 zł 
– równej lub wyższej niż 32 ton – 1.430 zł 1.900 zł 
c) trzy osie   
– równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 36 ton – 1.100 zł 1.300 zł 
– równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 32 ton – 1.300 zł 1.600 zł 
– równej lub wyższej niż 32 ton  – 1.650 zł 1.900 zł 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia  
a) do 15 miejsc  – 495 zł 
b) od 16 do 30 miejsc – 915 zł 
c) powyżej 30 miejsc – 1.700 zł 

 
§ 2 

Wpłat podatku od środków transportowych dokonuje się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 
Kudowie Zdroju. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLEc/261/05 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 5 

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 roku. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER 
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3639 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia stawek opkaty uzdrowiskowej w  minie  Kudowa 
Zdrwj, terminu pkatności i sposobu jej poboru 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U .Nr 142, poz. 1591  z późn. 
zm.), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit d), pkt 2 i 3 ustawy z  dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 244), art. 47 par. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja po-
datkowa (t.j. z 2005 roku Dz. U. Nr 2, poz.60 z późń. zm.), zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Ppieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wy-
kazu nieruchomości uznanych za uzdrowiska (M.P Nr 45, poz. 222) 
w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) Rada Miejska w 
Kudowie Zdroju uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Na terenie gminy Kudowa Zdrój ustala się dzienną 
stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,50 zł 
za każdy dzień pobytu.  

2. Ppłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fi-
zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych 
lub turystycznych na terenie gminy Kudowa Zdrój.  

3. Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się bez 
względu na porę roku. 

§ 2 

1. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze 
inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych 
do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej (właściciele, kierownicy lub osoby 
przez nich upoważnione, osoby na których ciąży 
obowiązek meldowania czasowo przebywających w 
mieście) prowadzące hotele, pensjonaty, domy  
i ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, kwatery, obo-
zowiska turystyczne, ośrodki szkoleniowe i zdrowot-
ne i podobne ośrodki, wynajmujące domy letniskowe 
– od osób przebywających w tych obiektach. 

3. Pkreślenie obowiązków inkasentów, ich odpowie-
dzialności za pobranie lub niepobranie opłaty 
uzdrowiskowej ustala się w umowie.  

4. Ppłata uzdrowiskowa winna byO wpłacana do kasy 
lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta nie rza-
dziej niż raz na kwartał, tj. do dnia 30 marca,  
30 czerwca, 30 września, 30 grudnia, a właściciele 
prywatnych kwater mogą dokonywaO wpłat dwa 
razy w roku, tj. do 30 czerwca i 30 grudnia. 

5. WysokośO wynagrodzenia za czynności inkasa wy-
nosi 10% sumy pobranych i terminowo odprowa-
dzonych opłat. 

6. Poboru opłaty uzdrowiskowej osoby wymienione w 
ust. 2 dokonują na kwitariuszach przychodowych 
pobieranych w Referacie Finansowo-Budżetowym 
Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.  

7. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi 
w terminie 14 dni po zakończeniu kwartału. 

§ 3 

Ppłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób usta-
wowo od tej opłaty zwolnionych, tj.: 
– pod warunkiem wzajemności – od członków perso-

nelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi 
na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów mię-
dzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi 
i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej 

– od osób przebywających w szpitalach  
– od podatników podatku od nieruchomości z tytułu 

posiadania domów letniskowych położonych na te-
renie gminy Kudowa Zdrój 

– od osób niewidomych i ich przewodników 
– od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkol-

nej. 
§ 4 

Zwalnia się z płatności opłaty uzdrowiskowej: 
– dzieci w wieku do 7 lat włącznie 
– osoby mające na podstawie obowiązujących prze-

pisów orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności (E lub EE grupa inwalidzka, cał-
kowita niezdolnośO do pracy). 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XLEc/263/2005 Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 roku w 
sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w 
gminie Kudowa Zdrój, terminu płatności i sposobu jej 
poboru. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kudowy Zdroju. 

§ 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 roku.  
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21742  – Poz. 3640  

3640 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie ustarenia wzorww formurarzy informacji oraz dekraracji dra cerww 
podatku od nieruchomości, podatku rorne o i podatku reśne o 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 6a ust. 11 usta-
wy z dnia 15 listopada 1924 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zmian.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244 z późn. 
zmian.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku le-
śnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1622 z późn. zmian.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pkreśla się wzór deklaracji na podatek rolny (DPR-
1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Pkreśla się wzór informacji w sprawie podatku 
rolnego (EPR-1), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Pkreśla się wzór deklaracji na podatek leśny (DPL-
1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały  

2. Pkreśla się wzór informacji w sprawie podatku 
leśnego (EPL-1), stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 3 

1. Pkreśla się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DPN-1), stanowiący załącznik nr 5 do 
uchwały. 

2. Pkreśla się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (EPN-1), stanowiący załącznik nr 6 
do uchwały. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLEc/264/05 Rady Miejskiej w 
Kudowie Zdroju z dnia 30 listopada 2005 roku w 
sprawie ustalenia wzór formularzy informacji oraz de-
klaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kudowa Zdrój. 

§ 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 roku. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI MEEJSKEEJ 

 
BOGUSŁAW BURGER
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Zakącznik nr 1 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21751  – Poz. 3640  
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Zakącznik nr 2 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 
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Zakącznik nr 3 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21755  – Poz. 3640  
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Zakącznik nr 4 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 
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Zakącznik nr 5 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 
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Zakącznik nr 6 do uchwaky Rady Miejskiej 
w Kudowie Zdroju z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3640) 
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3641 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 20 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dra cerww podatku rorne o 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 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 1924 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) uchwala się, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Pbniża się średnia cenę skupu żyta określona w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 
1q do kwoty 27,22 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 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. 

 
PRZEWPDNEWZDWI 

RADI GMENI 
 

WIESŁAW MALISZ

 
 
 

3642 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7ust. 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 244 
z 2006 r.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 72, 
poz. 724) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pkreśla się wysokośO stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1. Pd budynków lub ich części:    

a) mieszkalnych  – 0,57 zk od 1 m2 pow. użytk. 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajetych na prowadzenie działalności go-
spodarczej  – 18,60 zk od 1 m2 pow. użytk. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym  – 8,66 zk od 1 m2 pow. użytk. 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych        – 1,00 zk od 1 m2 pow. użytk. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego  
– 5,45 zk od 1 m2 pow. użytk. 

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

3. Pd gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zk 
od 1 m2 powierzchni, 

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

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle, 
budynki, grunty służące wykonywaniu zadań komu- 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21763  – Poz. 3642 i 3643  

nalnych związanych z zaopatrzeniem w wodę, odpro-
wadzaniem śceków, ochroną przeciwpożarową, go-
spodarką mieszkaniową, kulturalną, sportową i cmen-
tarze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej 
i jej punktach filialnych. 
 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
MARIAN KOBZDA

 
 
 
 

3643 

UCHWAŁA RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości stawek podatku od środkww  
transportowych 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244), ob-
wieszenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P. 
Nr 72, poz. 721), 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. (M.P. 
Nr 72, poz. 724) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pkreśla się roczne stawki podatku od środków trans-
portowych, od jednego środka transportowego przy 
uwzględnieniu: rodzaju środka transportowego, do-
puszczalnej masy całkowitej poniżej 12 ton oraz liczby 
miejsc do siedzenia:  
1. Pd samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie–  650,00 zk 
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie–  850,00 zk 
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton– 1.050,00 zk 

2. Pd ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton –  1.300,00 zk 

3. Pd 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–  800,00 zk 

4. Pd autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
1) do 15 miejsc– 1.200,00 zk 
2) od 16 do 29 miejsc– 1.400,00 zk 
3) 30 miejsc i więcej– 1.600,00 zk 

§ 2 

Pkreśla się roczne stawki podatku od środków trans-
portowych, od jednego środka transportowego o do-

puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton: 
1. Pd samochodów ciężarowych w wysokości okre-

ślonej w załączniku nr 1 do uchwały. 
2. Pd ciągników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów w wysokości określonej w załączniku nr 2 
do uchwały. 

3. Pd przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego w wysokości określonej w załącz-
niku nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej punktach 
filialnych. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
MARIAN KOBZDA
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Zakącznik nr 1 do uchwaky Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 25 października 
2006 r. (poz. 3643) 

 
 
Stawki podatku od samochodww ciężarowych o dopuszczarnej masie cakkowitej rwwnej rub wyższej niż 12 ton 

 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach 

Stawka podatku w zł Stawka podatku w zł 

 

Nie mniej niż Mniej niż 
Pś jezdna, osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Enne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

DWEE PSEE 
12 13 1.060 1.070 
13 14 1.070 1.020 
14 15 1.020 1.090 
15  1.100 1.260 

TRZI PSEE 
12 17 1.100 1.120 
17 19 1.120 1.140 
19 21 1.140 1.160 
21 23 1.160 1.200 
23 25 1.300 1.520 
25  1.350 1.520 

WZTERI PSEE E WEĘWEJ 
12 25 1.400 1.430 
25 27 1.410 1.440 
27 29 1.420 1.660 
29 31 1.660 2.460 
31  1.660 2.460 

 
 
 
 

Zakącznik nr 2 do uchwaky Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 25 października 
2006 r. (poz. 3643) 

 
 

Stawki podatku od cią nikww siodkowych i cią nikww barastowych 
przystosowanych do używania kącznie z naczepą rub przyczepą 

o dopuszczarnej masie cakkowitej zespoku pojazdww rwwnej rub wyższej niż 12 ton 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy lub balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

Stawka podatku w zł Stawka podatku w zł 

 

Nie mniej niż Mniej niż 
Pś jezdna, osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Enne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

DWEE  PSEE 
12 12 1.310 1.460 
12 25 1.350 1.420 
25 31 1.390 1.500 
31  1.420 1.740 

TRZI     PSEE 
12 40 1.450 1.730 
40  1.730 2.290 

 



Dziennik Urzędowy 
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Zakącznik nr 3 do uchwaky Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 25 października 
2006 r. (poz. 3643) 

 
 

Stawki podatku od przyczep i naczep, ktwre kącznie z pojazdem 
sirnikowym posiadają dopuszczarną masę cakkowitą rwwną 

rub wyższą niż 12 ton 
 

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

silnikowy  
(w tonach) 

Stawki podatku w zł Stawki podatku w zł 

 

Nie mniej niż Mniej niż 
Pś jezdna, osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

Enne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

JEDNA  PŚ 
12 12 201 210 
12 25 203 213 
25  206 216 

DWEE PSEE 
12 22 210 220 
22 33 220 250 
33 32 250 1.300 
32  1.150 1.700 

TRZI PSEE 
12 32 220 950 

32  950 1.290 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIEMNO 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obriczenia podatku rorne o  w 2007 r. 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopa-
da 1924 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Jemielnie postanawia: 

 
 

§ 1 

PbniżyO na 2007 r. cenę skupu żyta ustaloną przez 
Prezesa GUS dla celów obliczenia podatku rolnego 
ogłoszoną w komunikacie z dnia 17 października  
2006 r. (MP Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 
jeden kwintal do kwoty 32,00 zł za jeden kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje 
uchwała Rady Gminy nr XEEE/65/03 z dnia 30 września 
2003 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i jej tekst podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielno. 
 
 
 
 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEMIEMNO 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości  stawek  podatku od nieruchomości  od  
1 stycznia 2007 roku oraz ustarenia warunkww zwornień od te o podatku 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12, art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 244 z późniejszymi 
zmianami), Pbwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (MP Nr 75, poz. 752) Rada Gminy Jemielno postanawia: 

 
 

§ 1 

1. PkreśliO od 1 stycznia 2007 roku  podatek od nie-
ruchomości w następujących stawkach rocznych: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  

 0,64 zł od 1m² powierzchni 
b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrownie wodne            
 3,61 zł od 1 ha powierzchni 

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie  odpłatnej  statutowej działalności  po-
żytku  publicznego  przez  organizacje  pożyt-
ku  publicznego 0,31 zł od 1 m ² powierzchni 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,53 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej  oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie             
działalności gospodarczej 17,41 zł od 1 m ² 
powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 2,66 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 3,71 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 2,30 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) strychy i piwnice jeżeli nie spełniają funkcji 

mieszkalnej. 
2. Zwolnienie o którym mowa w ust.1 nie obejmuje 

budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

§ 3 

Sprawę poboru podatku w drodze inkasa reguluje 
uchwała Rady Gminy nr XEEE/65/03 z dnia 30 września 
2003 roku ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2003 r.  
Nr 230, poz. 3560.   

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jemielno nr XXXcEE/  
/223/05 z dnia 22 listopada 2005 roku.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i jej tekst podlega ogłoszeniu przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Je-
mielno. 
 

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
JANUSZ KRUKOWSKI-ZDANOWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY MEGNICKIE POME 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  
obriczania podatku rorne o na obszarze  miny Me nickie Pore na 2007 rok 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 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. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 214, poz. 1206, 
Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 20, poz. 717, Nr 162, poz. 1562; 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. 122) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) uchwala się, co nastepuje: 

 
 

§ 1 

Pbniża się cenę żyta przyjmowaną jako podstawę ob-
liczania podatku rolnego na 2007 r. na obszarze gminy 
Legnickie Pole, ustaloną komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, 
poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q żyta do kwoty 
30,00 zł za 1 q żyta. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 3 

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

PRZEWPDNEWZDWI RADI 
 

WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wzorww formurarzy informacji i dekraracji  
podatkowych 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 969), art. 6 ust. 13 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 244) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1622, z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21762  – Poz. 3647  

§ 1 

Pkreśla się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Pkreśla się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Pkreśla się wzór deklaracji na podatek rolny stanowią-
cy załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Pkreśla się wzór deklaracji na podatek leśny stano-
wiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXEX/310/05 Rady Gminy w 
Miękini z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podat-
kowych. 

§ 6 

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

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
EUGNIUSZ MAKSYLEWICZ 

 



Dziennik Urzędowy 
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Zakącznik nr 1 do uchwaky Rady Gminy  
w Miękini z dnia 26 października 2006 r. 
(poz. 3647) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21770  – Poz. 3647  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21771  – Poz. 3647  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21772  – Poz. 3647  

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21773  – Poz. 3647  

Zakącznik nr 2 do uchwaky Rady Gminy  
w Miękini z dnia 26 października 2006 r. 
(poz. 3647) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21774  – Poz. 3647  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21775  – Poz. 3647  

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21776  – Poz. 3647  

Zakącznik nr 3 do uchwaky Rady Gminy  
w Miękini z dnia 26 października 2006 r. 
(poz. 3647) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21777  – Poz. 3647  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21772  – Poz. 3647  

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21779  – Poz. 3647  

Zakącznik nr 4 do uchwaky Rady Gminy  
w Miękini z dnia 26 października 2006 r. 
(poz. 3647) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 244 –  21720  – Poz. 3647  
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie ustarenia wysokości stawek nareżnych z tytuku podatku od  
nieruchomości 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 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. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1906 oraz z 2003 r. Nr 20, poz. 717, Nr 162, poz. 1562; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 244 z 2006 r.) 
Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokośO stawek podatku od nieruchomo-
ści 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 zk 
od 1 metra kwadratowego powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,25 zk od 1 metra kwadratowego powierzch-
ni, 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,57 zk od 1 metra kwadrato-

wego powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,52 zk od 1 metra kwadratowe-
go powierzchni użytkowej, 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zk od 1 metra kwadratowego po-
wierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicznego 
– 6,00 zk od 1 metra kwadratowego powierzch-
ni użytkowej, 

3. od budowli – 2% ich wartości. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty  
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c i budynki, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2 lit. e zajęte wyłącznie dla 
potrzeb: 
1) kultury, 
2) pomocy społecznej, 
3) ochrony przeciwpożarowej, 
4) publicznej służby zdrowia, 
5) wykorzystywane do oczyszczania ścieków  

i cmentarze. 
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują 

gruntów i budynków związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub le-
śna. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXEX/176/2005 Rady Gminy w 
Miłkowicach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podat-
ku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolno-
śląskiego Nr 252, poz. 4421). 

§ 5 

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

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
JERZY LEWANDOWSKI
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UCHWAŁA RADY GMINY NIECHMAW 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 kwintar dra cerww 
 obriczenia podatku rorne o 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. o podatku rolnym 
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy uchwala: 

 
 

§ 1 

1. PbniżyO średnią cenę skupu żyta za 1 kwintal, 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
przyjmowaną jako podstawa do naliczenia podatku 
rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł za 1 q na 
kwotę 33,50 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nie-
chlów. 

§ 3 

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

PRZEWPDNEWZDWI 
RADI GMENI 

 
KAZIMIERA ROGALSKA

 
 
 
 

3650 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIUSKU 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rorne o, 
podatku reśne o w drodze inkasa, okreśrenia inkasentww i wysokości 
         wyna rodzenia za inkaso oraz terminu pkatności  dra inkasentww 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244 z późn. 
zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200, 
poz. 1622 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prdynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 2, poz. 60 z późn. 
zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, nieru-
chomości  od osób fizycznych w drodze inkasa.  

§ 2 

Pkreśla się, że inkasentami podatków wymienionych 
w § 1 na obszarze sołectw są sołtysi. 

§ 3 

Enkasenci są zobowiązani do wpłacania pobranych 
kwot podatków na konto bankowe Urzędu Gminy 
Wińsko najpóźniej w terminie 2 dni licząc od upływu 
terminów płatności podatków, wynikających z przepi-
sów prawa podatkowego. 

§ 4 

1. Dla inkasentów wymienionych w § 2 ustala się 
wynagrodzenie w wysokości 6 % od pobranych 
kwot podatków od podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości. 

2. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie w ter-
minie do końca dnia każdego miesiąca w miesiącu, 
w którym wystąpił obowiązek uiszczania podatków 
wymienionych w § 1. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
w Wińsku. 
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§ 6 

Traci moc § 1, § 3, § 4  uchwały Rady Gminy  
nr XXXEX/122/96 z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie 
należności sołtysów będących przewodniczącymi or-
ganu wykonawczego sołectwa 

§ 7 

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

Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu przez wywiesze-
nie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiń-
sko. 
 

 
PRZEWPDNEWZAWI 

RADI GMENI 
 

JÓZEF LIS

 
 
 
 
 

3651 

UCHWAŁA RADY GMINY PIEMGRZYMKA 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości stawek podatku od środkww transportowych 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244) 
w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 72, 
poz. 724) oraz Pbwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 
2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2007 r. (M.P. Nr 72, poz. 721) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Pkreśla się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i 

wpływu na środowisko: 
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§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe (autobusy) wykorzystywane wyłącznie 
do dowozu dzieci do szkół i na potrzeby placówek oświatowo-wychowawczych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXE/207/05 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 5 

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

PRZEWPDNWZDWI RADI 
 

JAN PALUCH 
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3652 

UCHWAŁA RADY GMINY PIEMGRZYMKA 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obriczania podatku rorne o 
w 2007 r. 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1206; z 2003 r. Nr 20, poz. 717, Nr 162, poz. 1562; 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. 122 i Nr 121, 
poz. 1337) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1924 r. o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) w związku z Komunikatem Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Pbniża się średnia cenę żyta z kwoty 35,52 zk za 1 q 
do wysokości 32,00 zł za 1 q jako podstawę do obli-
czania podatku rolnego w roku 2007. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 
 

PRZEWPDNEWZAWI RADI 
 

JAN PALUCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3653 

UCHWAŁA RADY GMINY PIEMGRZYMKA 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie okreśrenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie ar. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 924, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1206; z 2003 r. Nr 20, poz. 717, Nr 162, poz. 1562; 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. 122 i Nr 121, 
poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 244) 
w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 72, 
poz. 724) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Pkreśla się wysokośO rocznych stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. 
jak niżej: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,53 zk 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zk od 1 ha 
powierzchni, 

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

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 15,98 zk od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 7,46 zk od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,68 zk od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,32 zk od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli  – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieru-
chomości związane z ochroną przeciwpożarową 
oraz grunty i ich części zajęte na potrzeby: 
– kultury w zakresie wypożyczania książek, 
– ochrony zdrowia, 
– pomocy społecznej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle 
służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody, przepom-
pownie oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej 
wody. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXE/206/05 Rady Gminy Piel-
grzymka z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 
 

PRZEWPDNEWZAWI RADI 
 

JAN PALUCH
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaO: 

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, 52-506 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. 0-76/256-02-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 52-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/249-40-70, 

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

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

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

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

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