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3839 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

z dnia 24 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości  
na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 ze zm.) oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następujeg 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynosząg 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,57 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej. 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej. 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. 
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6. Od budowli – 2  ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,6a 
zł od 1 m2 powierzchni. 

8. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 
zł od 1 ha powierzchni. 

a. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,34 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
ZBIGNIEW SOZAŃSKI

 
 
 
 

3840 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

z dnia 24 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 ze zm.) 
w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowychg 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdug 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     552,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do a ton włącznie    a20,00 zł 
c) powyżej a ton a poniżej 12 ton  1.1a0,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitejg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż  

15 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.2aa,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.516,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.516,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 
25 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.516,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.732,00 zł 
– o licznie osi – cztery lub więcej 1.732,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 25 tong      
– o liczbie osi – dwie 1.738,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.738,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.a48,00 zł 

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitejg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

15 tong 

– o liczbie osi – dwie 1.408,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.624,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.624,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 
25 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.624,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.840,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.840,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 25 tong 
– o liczbie osi – dwie  2.381,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  2.381,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 2.502,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdówg 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony    650,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej a ton    a20,00 zł 
c) od a ton i poniżej 12 ton 1.1a0,00 zł 

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż  

18 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.082,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.283,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż  
31 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.408,00 zł 
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– o liczbie osi – trzy i więcej 1.408,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 31 tong 

– o liczbie osi – dwie 1.516,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.811,00 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 pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż  

18 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.1a0,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.811,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
37 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.840,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.840,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 37 tong 
– o liczbie osi – dwie 1.a77,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 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 rolnegog 
– od 7 ton i poniżej 12 ton 1.082,00 zł 

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 

18 tong 
– o liczbie osi – jedna     a74,00 zł 
– o liczbie osi – dwie    a74,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej    a74,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
38  tong 
– o liczbie osi – jedna  1.1a0,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1.2aa,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.2aa,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 38 tong 
– o liczbie osi – jedna 1.516,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1.516,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.516,00 zł 

a. od przyczepy lub naczepy z innym systemem za-
wieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 

18 tong 
– o liczbie osi – jedna 1.082,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  1.082,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.082,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 
38 tong 
– o liczbie osi – jedna 1.2aa,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1.358,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.358,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 38 tong 
– o liczbie osi – jedna  1.2aa,00 zł 
– o liczbie osi – dwie 1.786,00 zł 
– o liczbie osi – trzy i więcej 1.516,00 zł 

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzeniag 
a) mniej niż 30 miejsc 1.2aa,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.624,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
ZBIGNIEW SOZAŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3841 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

z dnia 24 listopada 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 ze zm.) 
w związku z art. 14 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następujeg 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów 
na terenie gminy Środa Śląska w wysokościg 53,6a zł 
od każdego posiadanego psa. 

§ 2 

Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki okre-
ślonej w § 1 w przypadku wejścia w posiadanie psa 
po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 3 

Rejestrację psów na obszarze Gminy i Miasta Środa 
Śląska prowadzi Wydział Finansów i Budżetu Urzędu 
Miejskiego w Środzie Śląskiej. 

§ 4 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania, do końca 
czerwca każdego roku lub w ciągu 14 dni od wejścia 
w posiadanie psa. 

§ 5 

Podatek od posiadania psów należy wpłacić bezpo-
średnio do kasy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 
lub na kontog  
PKO BP S.A. O/Środa Śląska Nr 87 1020 5242 0000 
2502 002a 2466 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
ZBIGNIEW SOZAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3842 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

z dnia 24 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta do celów wymiaru podatku rolne o na 
2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 ze zm.) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. a6a ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na 2007 rok ogłoszoną w Komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku 
(M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do 
kwoty 28,44 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  
2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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3843 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

z dnia 24 listopada 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/135/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej 
z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie innych zwolnie  w podatku od 
                                             nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 15a1 ze zm.) 
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miej-
ska uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

W § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienieg 
„2) w wysokości 50  budynki gospodarcze niezwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej sta-
nowiące własność byłych rolników, którzy przekazali 
gospodarstwa rolne w zamian za nabycie praw do 
świadczeń emerytalnych lub rentowych i nie posiadają 
innych źródeł dochodów oraz prowadzą samodzielnie 
gospodarstwo domowe.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  
2007 roku i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
ZBIGNIEW SOZAŃSKI

 
 
 

3844 

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 2a listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 15a1 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12  stycznia 
1aa1 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miasta Lubań uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

PODATEK OD NIERUCNOMOŚCI WYNOSI ODPO- 
WIEDNIOg 
1. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 
od 1 m2 pow. uwytkowej  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 pow. uwytkowej  18,60 zł 

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

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych 

od 1 m2 pow. uwytkowej  3,75 zł 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 pow. uwytkowej  6,23 zł 

2. od budowli: 
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4  
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. 

3. od  runtów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
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 powierzchni  3,65 zł 
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c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni  0,34 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XL/2a0/2005 Rady Miasta Lu-
bań z dnia 2a listopada 2005 roku w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4 

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. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

MAŁGORZATA GRZESIAK

 
 

3845 

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 2a listopada 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz.15a1 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) Rada Mia-
sta Lubań uchwala, co następujeg 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Lubań uzależniona jest od 
rodzaju środka transportowego, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz ilości miejsc do 
siedzenia w autobusach. 

§ 2 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niżejg 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 tong 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    368 zł 
b) powyżej 5,5 tony  do a ton włącznie        46a zł 
c) powyżej a ton  do  12 ton                         571 zł 

2. Samochody ciężarowe 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 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

Dwie  osie 
a 12 13 854,00 874,00 
b 13 14        884,00 a05,00 
c 14 15 a37,00 a58,00 
d 15            1.127,00         1.2a8,00 

Trzy osie 
e 12 17 1.040,00 1.061,00 
f 17 1a 1.145,00 1.165,00 
g 1a 21 1.248,00 1.26a,00 
h 21 23 1.353,00 1.373,00 
i 23 25 1.456.00 1.631,00 
j 25  1.561,00 1.631,00 

Cztery i więcej osi 
k 12 25  1.a26,00 1.a46,00 
l 25 27  2.02a,00 2.050,00 
m 27 2a  2.133,00   2.153,00 
n 2a 31  2.236,00 2.527,70 
o 31  2.342,00 2.527,70 
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3. Ciągniki siodłowe  i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                        380  zł 
b) powyżej 5,5 tony  do a ton włącznie                   444 zł 
c) powyżej a ton  i  poniżej 12 ton                          508 zł 

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton  w zależności od ilości osi i rodzaju za-
wieszeniag 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów g ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach ) 

Roczna stawka podatku w złotych  

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

Dwie  osie 
a 12 18   1.456,00 1.477.00 
b 18 25   1.561,00 1.581,00 
c 25 31   1.665,00 1.686,00 
d 31    1.76a,00 1.a53,72 

Trzy osie i więcej 
e 12 40   1.841,00  1.862,00 
f 40    2.2a6,00  2.527,70 

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

poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnegog 
a) od 7 ton do a ton włącznie              380 zł 
b) powyżej a ton do12 ton                   508 zł 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego  w zależności od rodzaju zawieszenia i ilości osig 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów g ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach ) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

Yedna  oś 
12 18 416,00 437,00 
18 25 468,00 48a,00 
25  521,00 581,00 

Dwie osie 
12 28 572,00  5a2,00 
28 33 766,00              87a,00 
33 38           1.163,00           1.336,00 
38            1.531,00          1.75a,00 

Trzy osie i więcej 
12 38              84a,00   a76,00 
38            1.154,00          1.325,00 

 
 
7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzeniag 

a) od 10  do 15 miejsc                                            372 zł 
b) powyżej 15  do 2a miejsc włącznie                   683 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc                   1.501 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Lubań. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr XL/2a1/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 2a listopada 2005 roku w sprawie stawek po-
datku od środków transportowych.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku. 
 

RZEWODNICZACA RADY 
 
MAŁGORZATA GRZESIAK 

 
 
 
 
 
 

3846 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta do celów wymiaru podatku rolne o 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. a6a z późn. zm.) uchwala się, co następujeg 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (M. P. Nr 74,  
poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 30,00 zł 
za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3847 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1aa0 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 15a1 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następujeg 
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§ 1 

Ustala się na obszarze Gminy Prusice następujące 
roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych, w tym spółek nieposiadających osobowości 
prawnej w wysokościg 
1) od gruntówg 

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 od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
0,27 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich częścig 
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 – 18,60 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 – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego – 
6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wy-
jątkiem budynków wykorzystywanych do celów 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr LXXI/3a0/05 Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3848 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie opłaty administracyjnej na obszarze  miny Prusice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1aa0 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 15a1 z późn. zm.) i art. 18, i art. 1a pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 
12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następujeg 
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§ 1 

Ustala się opłatę administracyjną w wysokościg 
1) za wypis ze studium lub miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego  – 70,00 zł 
2) za wyrys ze studium lub miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego  – 70,00 zł 

§ 2 

Opłata administracyjna płatna jest na konto bankowe 
Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach Nr a7 a583101a 
0200 1300 2002 0006, przed wykonaniem czynności 
urzędowej, od której jest pobierana. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLV/255/04 Rady Miasta i Gmi-
ny Prusice z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz zwolnienia 
od tej opłaty na terenie Gminy Prusice. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 

 
 
 
 
 

3849 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY W PRUSICACH 

z dnia 28 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych w 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1aa0 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 15a1 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków trans-
portowychg  
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdug  
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 610,00 zł,  
b) powyżej 5,5 tony do a ton włącznie – 1.020,00 zł,  
c) powyżej a ton do poniżej 12 ton – 1.230,00 zł, 
d) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-

wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdówg  
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton  – 1.430,00 zł,  
b) równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącz-

nikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
zespołu pojazdów, z wyjątkiem  związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnegog 
a) od 7 ton i poniżej 12 ton  – 1.230,00 zł,  
b) równą lub wyższą niż 12 ton, zgodnie z załącz-

nikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 
4) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzeniag  

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.430,00 zł,  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.810,00 zł 

§ 2 

1. Stawki podatku dla środków transportowych  
o których mowa w § 1 pkt 1, lit. a, b, c, pkt 2 lit. a  
pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a i b obniża się og    
a) 5  z tytułu posiadania katalizatora, 
b) 5  jeżeli dany środek transportu został wypro-

dukowany po roku 2000.  
2. Kwotę ulg zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 

zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr LXXI/3a1/05 Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 roku w 
sprawie określenia stawek podatku od środków trans-
portowych w 2006 roku.   

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 
2006 r. (poz. 3849) 

 
Stawki podatku od samochodów cięwarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  

równej lub wywszej niw 12 ton 
 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

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

pneumatycznym lub uznanym za  
równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

   Dwie osie      Dwie osie    
12 13 1.520,00 1.620,00 
13 14 1.620,00 1.700,00 
14 15 1.700,00 1.780,00 
15  1.780,00 1.860,00 
  Trzy osie  

12 17 1.520,00 1.620,00 
17 1a 1.620,00 1.700,00 
1a 21 1.700,00 1.780,00 
21 23 1.780,00 1.860,00 
23 25 1.860,00 1.a60,00 
25  1.a60,00 2.280,00 
  Cztery osie i więcej Cztery osie i więcej 

12 25 1.620,00 1.700,00 
25 27 1.700,00 1.780,00 
27 2a 1.780,00 1.860,00 
2a 31 2.060,00 2.260,00 
31  2.240,00 2.300,00 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 
2006 r. (poz. 3849) 

 

Stawki podatku od cią ników siodłowych i balastowych przystosowanych do uwywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wywszej niw 12 ton 

 

 

Liczba osi 
i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

  Dwie osie Dwie osie 
12 18 1.260,00 1.340,00 
18 25 1.340,00 1.440,00 
25 31 1.440,00 1.520,00 
31  1.660,00 1.780,00 
  Trzy osie  

12 40 1.680,00 1.780,00 

40  2.200,00 2.340,00 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 
2006 r. (poz. 3849) 

 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  
całkowitą zespołu pojazdów, równą lub wywszą niw 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne o 
 

Liczba osi  
i dopuszczalna masa całkowita zespoług 

naczepa / przyczepa + pojazd 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Yedna oś 
12 18 1.120,00 1.200,00 
18 25 1.200,00 1.220,00 
25  1.220,00 1.260,00 

Dwie osie 

12 28 1.120,00 1.200,00 

28 33 1.200,00 1.220,00 

33 38 1.220,00 1.380,00 

38  1.680,00 1.780,00 

Trzy osie 
12 38 1.200,00 1.380,00 
38  1.540,00 1.780,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3850 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta przyjmowanej jako podstawa  
obliczania podatku rolne o na obszarze  miny Osiecznica za 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 ze zmianamig 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. a6a, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 11aa), 
w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. Rada Gminy Osiecznica uchwala, co nastę-
pujeg 
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§ 1 

Dla obliczania podatku rolnego na 2007 r. na obszarze 
gminy Osiecznica obniwa się średnią cenę skupu wyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ogło-
szoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z kwoty 35,52 zł za kwintal do kwoty 27,88 zł za 
kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecz-
nica, który zobowiązany jest również do rozplakato-
wania uchwały na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny w Osiecznicy i w sołectwach oraz podać do wia-

domości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Osiecznica przed dniem 1 stycznia 2007 r. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
BOGUSŁAW PAGÓRSKI 

 
 
 
 
 

3851 

UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 26 października 2006 r. 

w sprawie stawek podatków od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnie  
z tych podatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1  ze zmianamig 
Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128), 
w związku z art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844  zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 143, poz. 11aa) Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następu-
jeg 

 
 

§ 1 

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Osiecznica wynosig 
1. od  runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni – 0,66 zł 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni  – 0,34 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 działal- 
ności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej  – 18,30 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym  

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej  – 8,25 zł 

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej  – 6,10 zł 

3. od budowli – 2% ich wartości określonej zgodnie  
z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1aa1 o podatkach i opłatach lo-
kalnych. 

§ 2 

1. Stawki podatku od nieruchomości od gruntów po-
zostałych i budynków pozostałych będących wła-
snością osób fizycznych w części nie zajętej na 
prowadzenie działalności gospodarczej i na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
wynosząg 
a) od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni 

użytkowej  – 0,11 zł 
b) od budynków pozostałych od 1 m2 powierzchni 

użytkowej  – 1,60 zł 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  23053  – Poz. 3851 i 3852 

2. Stawki podatku od nieruchomości wpisanych in-
dywidualnie do rejestru zabytków wynosząg 
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni użytkowej  – 0,50 zł 

b) od budynków związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej  – 13,95 zł 

3. Stawki podatku od nieruchomości od budowli zwią-
zanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadza-
niem i oczyszczaniem ścieków  – 0,50% 

§ 3 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadze-

nie działalności w zakresie kultury i sztuki, kultu-
ry fizycznej i sportu za wyjątkiem wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności gospodar-
czej, 

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na 
prowadzenie działalności w zakresieg 
a) opieki społecznej, 
b) działalności charytatywnej w okresie jej wy-

konywania, 
c) ochrony przeciwpożarowej, 

d) rękodzieła ludowego. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXV/18a/05 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia 
zwolnień z tych podatków. 

§ 5 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecz-
nica, który zobowiązany jest również do rozplakato-
wania uchwały na tablicach ogłoszeń w sołectwach  
i w jednostkach organizacyjnych gminy przed dniem  
1 stycznia 2007 r. 

§ 6 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
BOGUSŁAW PAGÓRSKI 

 
 
 
 
 
 

3852 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 22 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta do celów wymiaru podatku rolne o 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1  z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz.1806  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 136, 
poz. a6a  Nr 1a1, poz. 1412) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 paź-
dziernika 2006 r. (M. P. Nr.74, poz. 745) Rada Gminy w Kunicach uchwala, 
co następujeg 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego za 2007 r. na obsza-
rze gminy Kunice, ustaloną komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paździer-
nika 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 do kwoty 
27,50 zł za 1 q żyta. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 
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3853 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 22 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1  z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457  z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006 r. (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
w Kunicach uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości w nastę-
pującej wysokościg 
1) od  runtów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł 
od 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 
– 0,22 zł od m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,50 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 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-

łem siewnym – 8,11 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 4,20 zł od 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 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2007 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 

3454 

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 22 listopada 2006 r. 

w sprawie wysokości stawek od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1  z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, Nr 153, poz.1271, 
Nr 214, poz. 1806  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203  z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457  z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r.) oraz obwieszczenie 
Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. (M. P. Nr 72, poz. 721) 
i z 25 października 2006 r. (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy w Kunicach 
uchwala, co następujeg 
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§ 1 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu  
i wpływu na środowiskog 

 
Stawka podatku (w  złotych) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 
Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 
Pojazdy, których wiek nie 

przekracza 5 lat 
Dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) Pojazdy 

posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 

Pojazdy posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 
Od 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie 

 
644.00 

 
        656.00 

 
       580.00 

 
         644.00 

Powyżej 5,5 tony 
do a ton włącznie 

         
        6a8.00     

     
        766.00 

 
       632.00 

 
         6a8.00 

Powyżej a ton i 
poniżej 12 ton 

  
      1000.00 

 
      1150.00 

 
       820.00 

 
       1000.00 

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

od liczby osi i rodzaju zawieszeniag (art. 8 pkt 2 ustawy) 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku (w  złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
12 13 1070.00 1286.00 
13 14 1178.00 13a2.00 
14 15 1286.00 1500.00 
15  13a2.00 1606.00 

TRZY OSIE 
12 17 1178.00 13a2.00 
17 1a 1286.00 1500.00 
1a 21 13a2.00 1606.00 
21 23 1500.00 1714.00 
23 25 1606.00 1820.00 
25  1714.00 1a28.00 

CZTERY OSIE I WIĘCEY 
12 25 13a2.00 1606.00 
25 27 1606.00 1820.00 
27 2a 1714.00 1a28.00 
2a 31 1a28.00 2480.00 
31  2142.00 2500.00 

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wieku pojazdu i wpływu na 
środowiskog 

 
Stawka podatku  (w  złotych ) 

Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 
Pojazdy, których wiek 

przekracza 5 lat 
Pojazdy, których wiek nie 

przekracza  5 lat 
Dopuszczalna 

masa całkowita 
(w tonach) Pojazdy 

posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 

Pojazdy posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 
Od 3,5 tony do 5,5 
tony włącznie 

 
1280.00 

 
1280.00 

 
1152.00 

 
1280.00 

Powyżej 5,5 tony 
i poniżej 12 ton 

 
1480.00 

 
1480.00 

 
1326.00 

 
1480.00 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, od liczby osi i rodzaju 
zawieszeniag (art. 8 pkt 4 ustawy) 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu  

pojazdówg ciągnik siodłowy + 
naczepa ciągnik balastowy + 

przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna /osie jezdne / z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
DWIE OSIE 

12 18 1286.00 13a2.00 
18 25 13a2.00 1500.00 
25 31 1500.00 1606.00 
31  1606.00 1a28.00 

TRZY OSIE 
12 40 1714.00 1a30.00 
40  1a28.00 2500.00 

 

 

5)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, wieku pojazdu z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnegog 

 

 

Stawka podatku  (w złotych) 
Wiek pojazdu 

Dopuszczalna masa 
całkowita łącznie 

z pojazdem silnikowym w 
(tonach) 

Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek 
nie przekracza 5 lat 

 
Od 7 ton 

i poniżej 12 ton 
 

 
 

1266.00 

 
 

1142.00 

 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż  12 ton oraz w zależności od liczby osi i  rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnegog  

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdówgnaczepa/przyczepa 
+ pojazd silnikowy (w t) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
JEDNA OŚ 

12 18 a66.00 1070.00 
18 25 1016.00 1124.00 
25  1070.00 1178.00 

DWIE OSIE 
12 28 1018.00 1124.00 
28 33 1070.00 1178.00 
33 38 1178.00 1316.00 
38  1606.00 1734.00 

TRZY OSIE 
12 38 13a2.00 1500.00 
38  1714.00 1820.00 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 258 –  23057  – Poz. 3854 i 3855  

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

Stawka podatku ( w złotych) 
Wiek pojazdu i wpływ na środowisko 

Pojazdy, których wiek 
przekracza 5 lat 

Pojazdy, których wiek nie 
przekracza 5 lat 

Liczba miejsc do 
siedzenia 

Pojazdy posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 

Pojazdy posiadające 
katalizator 

Pojazdy  
nieposiadające 

katalizatora 
do 15 miejsc 
włącznie 

 
800.00 

 
850.00 

 
750.00 

 
800.00 

powyżej 15 i poni-
żej 30 miejsc 

 
850.00 

 
a00.00 

 
800.00 

 
850.00 

równej lub wyższej 
niż 30 miejsc 

 
1350.00 

 
1450.00 

 
1200.00 

 
1350.00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  
i sołectwach. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZDZISŁAW TERSA 

 
 

3855 

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 23 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia średniej ceny skupu wyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolne o na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127), art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym (Dz. U.
 z 2006 r. Nr 136, poz. a6a i Nr 1a1, poz. 1412), w związku z komunika-
tem 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) Rada Gminy Złotoryja uchwala, 
co następujeg 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 
obliczania podatku rolnego w roku 2007 na obszarze 
gminy Złotoryja, obniża się z kwoty 35,52 zł za 1 q na 
kwotę 32,00 zł za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 2007 r. i podlega rozplakatowaniu na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF PAWLUS 
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3856 

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 23 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i zwolnie  od te o podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. a84 , Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 175a, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 127) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy  Złotoryja uchwala, co następujeg 

 
§ 1 

Roczna wysokość stawki podatku od nieruchomości 
wynosig 
1) od gruntówg 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 
powierzchni  – 0,67 zł  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni  – 0,18 zł 

2) od budynków lub ich częścig 
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytko- 

wej  – 0,50 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 użytko- 
wej  – 16,50 zł 

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

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

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tymg  
– garaży  – 4,50 zł 

– inwentarskich i komórek  – 3,00 zł 
– stodół i szop  – 0,50 zł 
– innych – 5,50 zł 

3) od budowli – 2  ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki i budowle przeznaczone na celeg 
1) działalności sportowej i rekreacyjnej  
2) ochrony zdrowia  
3) ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXI/257/05 Rady Gminy Zło-
toryja z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
i zwolnień od tego podatku. 

§ 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. i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JÓZEF  PAWLUS 
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3857 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta do celów wymiaru podatku rolne o 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. –
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. – o podatku rol-
nym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. a6a ze zm.) Rada Gminy Mietków 
uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie 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  
z 2006 r., poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1   do 
31,00 zł za 1  . 

 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO 

 

 

 

3858 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW  

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. 
zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. – o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr a, poz. 83 z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Mietków uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Roczne stawki podatku od nieruchomości ustala się w 
następujący sposóbg 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części  
  0,57 zł/1 m2, 
2. od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej innej niż rolni-
cza lub leśna oraz od części mieszkalnych zaję-
tych na prowadzenie działalności gospod.  

  17,50 zł/1 m2, 
3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym  

  8,66 zł/1 m2, 
4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych  3,75 zł/1 m2, 

5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego   3,20 zł/1 m2, 

5a. od budynków rekreacyjnych  6,23 zł/1 m2, 
6. od budowli 2% ich wartości, 
7. od powierzchni gruntówg 

a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż 
rolnicza lub leśna  0,69 zł/1 m2 

b) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych  

   3,65 zł/1 ha 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego  0,20 zł/1 m2. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVI/157/2005 Rady Gminy 
Mietków z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO
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3859 

UCHWALA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnie  w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. –
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z później-
szymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. –
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr a, poz. 84 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Mietków uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomościg 
– budowle wykorzystywane jako rurociągi i prze-

wody sieci rozdzielczej wody pitnej, 
– budowle służące do odprowadzania i oczyszcza-

nia ścieków, 
– budynki lub ich części bezpośrednio związane  

z procesem poboru i uzdatniania wody, a także 
administrowaniem tymi procesami, 

– budynki lub ich części przeznaczone na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych, 

– budynki wykorzystywane na działalność kultu-
ralną i udostępniania książek, 

– budynki związane z ochroną przeciwpożarową, 
– grunty zajęte pod cmentarze. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVII/168/2005 Rady Gminy  
w Mietkowie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/ 

/2006 Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada  
2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO 

 
 
 
 
 

3860 

UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. 
zm.), art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr a, poz. 84 z późn. 
zm.) Rada Gminy Mietków uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowychg 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdug 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do a ton włącznie 750,00 zł 
c) powyżej a ton a50,00 zł 

 
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

o dopuszczalnej masie całkowitejg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
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– liczbie osi – dwie 1.100,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.000,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 800,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.300,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.200,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 26 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.700,00 zł 

 
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitejg 

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.200,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.000,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.650,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.600,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.400,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 2a tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 1.700,00 zł 

 
d) powyżej 2a tong 
 

– liczbie osi – dwie 2.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 2.250,00 zł 
– liczbie osi – cztery i więcej 2.452,80 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówg 
 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie a00,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do a ton włącznie 1.000,00 zł 
c) powyżej a ton a poniżej 12 ton 1.100,00 zł 

 
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.250,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.350,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej niż 36 tong 
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– liczbie osi – dwie 1.500,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.450,00 zł 

 
d) powyżej 36 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 

 
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.400,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.750,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.500,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.780,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej niż 36 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.a00,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.800,00 zł 

 
d) równej lub wyższej niż 36 ton, a mniejszej niż 40 tong 
 

– liczbie osi – dwie 1.a50,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.850,00 zł 

 
e) równej lub wyższej niż 40 tong 
 

– liczbie osi – dwie 2.000,00 zł 
– liczbie osi – trzy 2.400,00 zł 

 
7. 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 

 
– od 7 ton i poniżej 12 ton 800,00 zł 

 
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdug 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
 

– liczbie osi – jedna 800,00 zł 
– liczbie osi – dwie 750,00 zł 
– liczbie osi – trzy 700,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 tong 
 

– liczbie osi – jedna a00,00 zł 
– liczbie osi – dwie 800,00 zł 
– liczbie osi – trzy 750,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 28 ton, do 36 ton włącznieg 
 

– liczbie osi – jedna 1.000,00 zł 
– liczbie osi – dwie a00,00 zł 
– liczbie osi – trzy 800,00 zł 
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d) powyżej 36 tong 
 

– liczbie osi – jedna 1.300,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.200,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.100,00 zł 

 
a. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 tong 
 

– liczbie osi – jedna 800,00 zł 
– liczbie osi – dwie 850,00 zł 
– liczbie osi – trzy a50,00 zł 

 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 tong 
 

– liczbie osi – jedna 1.000,00 zł 
– liczbie osi – dwie a80,00 zł 
– liczbie osi – trzy a50,00 zł 

 
c) równej lub wyższej niż 28 ton, do 36 ton włącznieg 
 

– liczbie osi – jedna 1.350,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.300,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.200,00 zł 

 
d) powyżej 36 tong 
 

– liczbie osi – jedna 1.750,00 zł 
– liczbie osi – dwie 1.700,00 zł 
– liczbie osi – trzy 1.500,00 zł 

 
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzeniag 
 

a) mniej niż 30 miejsc 1.200,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.400,00 zł 

 
 

§ 2 

1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1aa0 r. stawki podatku zwiększa 
się o 1  w stosunku do stawki określonej w uchwale. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXVI/15a/2005 Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych. 

§ 5 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2007 rok. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW  

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. –
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. 
zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r.  – o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr a, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy 
Mietków uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Ustala się na obszarze gminy Mietków podatek od 
posiadania psów w wysokości – 10 zł od jednego psa. 

§ 2 

Obowiązek podatkowy dotyczący podatku od posia-
dania psów ciąży na osobach fizycznych posiadają-
cych psy. 

§ 3 

Pobór podatku odbywać się będzie w formie inkasa  
w terminie do 15 maja 2007 r. 

§ 4 

Inkasentami podatku na terenie wsi są sołtysi. Inka-
sent przy wykonywaniu swoich prac okazuje się upo-
ważnieniem Wójta. 

 

§ 5 

Za swoją pracę inkasent pobiera wynagrodzenie  
w wysokości 20  pobranego podatku. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mietków. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF ŻYGADŁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3862 

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY  

z dnia 2a listopada 2006 r. 

w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1aa0r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityg Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 15a1 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3, art. 6a ust. 11 i art. 6b 
ustawy z dnia 15 listopada 1a84 r. o podatku rolnym (tekst jednolityg Dz. U. 
z 2006 r. Nr 36, poz. a6a z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 
ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 18, art. 1a 
ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolityg Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), 
art. 4 ust 5, art. 6 ust. 8 i a  ustawy z dnia 30 października 2002r. o podat-
ku leśnym (Dz. U. Nr 200 z 2002 r., poz. 1682 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następujeg 
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§ 1 

1. Obniża się cenę skupu żyta wynikającą z komunika-
tu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2006r. (M.P. Nr 74, poz. 745), a przyjmo-
waną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 
2007 r. z kwoty 35,52 zł do kwoty 33,00 zł za 1 .  

2. Poboru podatku rolnego dokonują Sołtysi. Pobór 
podatku w formie inkasa dotyczy osób, o których 
mowa, w art. 6b ustawy o podatku rolnym. 

3. Określa się wzory formularzy, o których mowa, w 
art. 6a ust. 5 i w ust.8 w pkt 1 ustawy o podatku 
rolnym  w formularzach zawarte będą dane doty-
czące podmiotu i przedmiotu opodatkowania nie-
zbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 

Wzory formularzyg 
– „Informacja w sprawie podatku od nieruchomo-

ści, rolne o, leśne o” – stanowi  załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały 

– „Deklaracja na podatek rolny” – stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Kostomłoty na rok 
2007g 
1) od budynków lub ich częścig 

a) mieszkalnych    0,56 zł od 1 m²  
   powierzchni uwytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności   

gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej  17,80 zł od 1 m²  

   powierzchni uwytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym   8,66 zł od 1 m²  

   powierzchni uwytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych  3,75 zł od 1 m2  

  powierzchni uwytkowej  
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego   5,62 zł od 1 m²  

   powierzchni uwytkowej 
2) od budowli 2  ich wartości określonej na pod-

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

3) od gruntówg  
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  

 0,68 zł od 1 m² powierzchni 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych    
  3,65 od 1 ha powierzchni  
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego  0,31 zł od 1 m² powierzchni  

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, poza nie-
ruchomościami wymienionymi w art. 7 ust. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnychg 
1) budynki gospodarcze z powierzchni użytkowej 

powyżej 50 m² z byłych gospodarstw rolnych, 
które zostały przekazane na Skarb Państwa, 

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
prowadzenia działalności w zakresie oświaty, 
wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu  
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

3) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich 
części, służące na potrzeby prowadzenia zorga-
nizowanych składowisk odpadów, oczyszczalni 
ścieków, stacji uzdatniania wody, rurociągów  
i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków, 

4) grunty zajęte pod cmentarze, 
5) remizy strażackie. 

3. Poboru podatku od nieruchomości dokonują Sołtysi. 
Pobór podatku w formie inkasa dotyczy osób,  
o których mowa w art. 6 ust. 12 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych. 

4. Określa się wzory formularzy, o których mowa  
w art. 6 ust. 6 i w ust. a  w pkt 1 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych  w formularzach zawarte 
będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opo-
datkowania niezbędne do wymiaru i poboru podat-
ku od nieruchomości. 
Wzory formularzyg 
– „Informacja w sprawie podatku od nieruchomo-

ści, rolne o, leśne o” stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały 

– „Deklaracja na podatek od nieruchomości” sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2007g 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdug 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł  
b) powyżej 5,5 ton do a ton włącznie a00,00 zł 
c) powyżej a ton, a poniżej 12 ton  1.100,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitejg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 

18 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.460,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.307,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej  1.513,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
26 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.460,00 zł 
– o liczbie osi – trzy 1.6a1,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 1.517,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 26 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.460,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.6a1,00 zł.  
– o liczbie osi – cztery i więcej 2.010,00 zł 

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
całkowitejg 
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a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 
18 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.810,00 zł  
– o liczbie osi – trzy   1.437,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej  1.517,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 
26 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.810,00 zł 
– o liczbie osi – trzy   1.a72,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej  1.704,00 zł 

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 
2a tong 
– o liczbie osi – dwie 1.810,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.a72,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej  2.150,00 zł 

d) równej lub wyższej niż 2a tong 
– o liczbie osi – dwie 1.810,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.a72,00 zł 
– o liczbie osi – cztery i więcej 2.250,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdówg 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton   a00,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej a ton  1.100,00 zł 
c) od a ton i poniżej 12 ton  1.300,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania  łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za równoważne, o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówg 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 
niż 18 tong 
– o liczbie osi – dwie  a15,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.538,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton 
włącznieg 
– o liczbie osi – dwie  1.621,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.538,00 zł 

c) powyżej 36 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.400,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  2.045,00 zł 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdówg 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 tong 
– o liczbie osi – dwie  a34,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.776,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej 
niż 31 tong 
– o liczbie osi – dwie  1.88a,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.776,00 zł  

c) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton 
włącznieg 
– o liczbie osi – dwie  1.a36,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.776,00 zł 

d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 tong 
– o liczbie osi – dwie  2.100,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  2.200,00 zł  

e) równej lub wyższej niż 40 tong  
– o liczbie osi – dwie  2.150,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  2.300,00 zł  

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnegog 
– od 7 ton i poniżej 12 ton   a00,00 zł 

8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnegog  
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 tong  
– o liczbie osi – jedna  723,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  82a,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.062,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton 
włącznieg  
– o liczbie osi – jedna   883,00 zł 
– o liczbie osi – dwie   1.148,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.062,00 zł 

c) powyżej 36 tong 
– o liczbie osi – jedna  1.075,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  1.48a,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  a00,00 zł 

a) od przyczepy lub naczepy z innym systemem 
zawieszenia osi jezdnych,  które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnegog 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej 

niż 18 tong 
– o liczbie osi – jedna  736,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  878,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.1a5,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, do 36 ton 
włącznieg 
– o liczbie osi – jedna  1.004,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  1.36a,00 zł 
– o liczbie osi – trzy  1.1a5,00 zł 

c) powyżej 36 tong 
– o liczbie osi – jedna  1.1a0,00 zł 
– o liczbie osi – dwie  1.765,00 zł 
– o liczbie osi – trzy   1.555,00 zł 

10) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzeniag 
a) mniej niż 30 miejsc  1.350,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.700,00 zł 

2. Dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1, 4, 7 i 10 
wyprodukowanych przed 1aa0 r. stawki podatku 
zwiększa się i określa się w wysokościg 
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej pojazdug 
– od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  600,00 zł 
– od 5,5 tony do a ton włącznie  1.000,00 zł 
– od a ton do poniżej 12 ton  1.200,00 zł 

b) od ciągnika siodłowego i balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdówg  
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– od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  1.000,00 zł 
– od 5,5 tony i poniżej a ton  1.200,00 zł 
– od a ton i poniżej 12 ton  1.400,00 zł 

c) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają   dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem  
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnegog 
– od 7 ton i poniżej 12 ton  1.100,00 zł 

d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do 
siedzeniag 
– mniej niż 30 miejsc  1.400,00 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.770,00 zł 

§ 4 

1. Określa się wysokość podatku od posiadania psów 
w wysokości 30,00 zł od jednego psa rocznie.  

2. Poboru podatku od posiadania psów dokonują soł-
tysi w formie inkasa do dnia 15 czerwca roku po-
datkowego. 
W przypadku wejścia w posiadanie psa w trakcie 
roku, podatek płatny  jest w terminie jednego mie-
siąca od daty jego nabycia, w wysokości określonej 
w pkt 1. 

3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów, jednego 
psa na gospodarstwo domowe. 

§ 5 

1. Wprowadza się dzienną opłatę targową w zależno-
ści od zajmowanej powierzchni handlowej w wyso-
kościg 
a) do 1 m2 – 5,00 zł  
b) powyżej 1 m² do 5 m² – 17,00 zł  
c) powyżej 5 m² do 10 m² – 20,00 zł  
d) powyżej 10 m² do 15 m² – 25,00 zł 
e) powyżej 15 m² do 20 m² – 30,00 zł 
f) powyżej 20 m² – 30,00 zł plus 2,00 zł za kawdy 

m² ponad 20 m². 
2. Nandel dozwolony jest tylko w miejscu do tego 

wyznaczonym. 
3. Wyznacza się plac targowy – dz. nr 31a w Ko-

stomłotach. 
4. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 
5. Do poboru należności upoważnia się Panią Danutę 

Pawlak. 
6. Wysokość wynagrodzenia ustala się na 10  ze-

branej kwoty. 

§ 6 

Wprowadza się na terenie gminy Kostomłoty opłatę 
administracyjną za czynności urzędowe nieobjęte 
przepisami o opłacie skarbowejg 

1. Opłata administracyjna za wypis z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego lub stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kostomłoty od 1 działki wy-
nosi 70,00 zł, od wyrysu z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego lub studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kostomłoty – format A-4 wynosi 35,00 zł.  

2. Opłatę uiszcza się w dniu dokonania czynności,  
w kasie Urzędu Gminy. 

§ 7 

1. Poboru podatku leśnego dokonują Sołtysi. Pobór 
podatku w formie inkasa dotyczy osób wymienio-
nych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym. 

2. Określa się wzory formularzy, o których mowa  
w art. 6 ust. a ustawy o podatku leśnym  w formu-
larzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu  
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru 
i poboru podatku leśnego. 
Wzory formularzyg 
– „Informacja w sprawie podatku od nieruchomo-

ści, rolne o, leśne o” –  załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały, 

– „Deklaracja na podatek leśny” – załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXXI/158/05 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. 

§ a 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JANINA GAWLIK
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3863 

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 2a listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolon acyjnej w roku 2007  
od podatków stanowiących dochód budwetu  miny Kostomłoty 

 Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 2a sierpnia 1aa7 r. – Ordyna-
cja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późniejszymi 
zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1aa0 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 15a1 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co 
następujeg 

 
 

§ 1 

Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych sta-
nowiących dochód budżetu gminy Kostomłoty, wpro-
wadza się opłatę prolon acyjną w wysokości 40% 
stawki odsetek od zaległości podatkowych, ogłasza-
nych przez Ministra Finansów. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXI/160/05 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JANINA GAWLIK 

 
 
 
 
 
 

3864 

UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 2a listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wyna rodzenia w 2007 r. dla sołtysów jako inkasen-
tów z tytułu poboru podatków: rolne o, od nieruchomości, leśne o oraz 
        od posiadania psów – stanowiących dochody Gminy Kostomłoty 

 Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 2a sierpnia 1aa7 r. – Ordyna-
cja podatkowa (tekst jednolityg Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późniejszy-
mi zmianami) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Dla Sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podat-
kówg rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od po-
siadania psów – stanowiących dochody Gminy Ko-
stomłoty – ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% 
od zebranej kwoty. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXI/15a/05 Rady Gminy Ko-
stomłoty z dnia 18 listopada 2005r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JANINA GAWLIK 
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3865 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu wyta przyjmowanej jako podstawa  
do obliczania podatku rolne o w 2007 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. zm.), 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1a84 roku o podatku 
rolnym (Dz. U. z 1aa3 r. Nr a4, poz. 431 z późn. zm.) oraz komunikatu 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 Gaworzyce uchwala, co nastę-
pujeg 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta określoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
17 października 2006 roku, przyjmowaną jako pod-
stawa do obliczania podatku rolnego na terenie gminy 
Gaworzyce w 2007 r. z kwoty 35,52 złotych do kwo-
ty 31,00 złotych za 1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RADOSŁAW HAJDUK 

 
 
 

3866 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1aa0 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15a1 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1aa1 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr a, poz. 84 z późn. 
zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następujeg 

 
 

§ 1 

Uchwala się stawki podatku od nieruchomości na rok 
2007 na terenie gminy Gaworzyce w wysokościg 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej  – 0,56 zł 
2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  – 18,00 zł 

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym ziarnem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  – 8,60 zł 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowa- 
dzenie działalności gospodarczej w zakresie świad-
czeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytko- 
wej – 3,75 zł 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytko-
wej  – 6,10 zł 

6. Od budowli wg wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy  – 2% 

7. Od powierzchni gruntówg 
a) związanych z prowadzeniem działalności  

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów budynków od  
1 m2  – 0,66 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,  
retencyjne od 1 ha fiz.   – 3,65 zł 

c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organy pożytku pu-
blicznego od 1 m2  – 0,25 zł 
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§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, bu-
dowle i grunty związane zg 
a) działalnością sportową i rekreacyjną, 
b) ochroną przeciwpożarową, 
c) działalnością kulturalną, 
d) ochroną zdrowia, 
e) gospodarką komunalną w zakresie odprowadzania  

i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostar-
czania wody, 

z wyjątkiem wykorzystywania do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. 

§ 3 

Ustala się stawkę podatku od nieruchomości wymie-
nioną w § 1 pkt 5 w wysokości 3,05 zł w odniesieniu 
do budynków pozostałych wybudowanych przed  
1a3a r. – niewykorzystywanych rolniczo. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RADOSŁAW HAJDUK 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywaćg 

1) w punktach sprzedażyg 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-a51 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Yeleniej Górze, 58-506 Yelenia Góra, ul. Wiejska 2a, tel. 0-75/764-72-aa, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 5a-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. 0-74/84a-40-70, 

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

50-a51 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-a51 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronieg 

httpg//www.duw.pl//dzienn.htm 
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