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3898 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatkww na 
opiekę nad zabytkami 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzodzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 969 i N r 238, poz. 2390) oraz art. 176 
i art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotym 
Stoku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Finansowanie i współfinansowanie z Budżetu Gmi-
ny Złoty Stok prac konserwatorskich, restaurator-
skich oraz robót budowlanych przy zabytkach bę-
docych własnościo osób fizycznych, prawnych lub 
jednostek organizacyjnych nieposiadajocych oso-
bowości prawnej, może odbywać się tylko w opar-
ciu o dotacje przyznawane na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych. 

2. Dotacje mogo być udzielone przed rozpoczęciem 
prac przy zabytkach. 

3. Celem uzyskania dotacji podmiot ubiegajocy się  
o jej udzielenie obowiozany jest złożyć wniosek do 
dnia 15 października roku poprzedzajocego rok 
przyznania dotacji. 

4. Łoczno kwotę dotacji w danym roku budżetowym 
określa każdorazowo uchwała budżetowa. 

5. Wzór wniosku stanowi załocznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Rada Miejska w Złotym Stoku przyznaje dotacje na 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków prowadzonym przez Dolnośloskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 3 

Dotacja może być udzielona na wniosek osoby fizycz-
nej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajo-
cej osobowości prawnej, która posiada prawo własno-
ści lub prawo użytkowania wieczystego zabytku. 

§ 4 

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane może obejmować nakłady ko-
nieczne do: 
1) zabezpieczenia zachowania i utrwalenia substancji 

zabytku;  
2) stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabyt-

ku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 
zachowania tego zabytku;  
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3) odnowienia lub uzupełnienia tynków, okładzin archi-
tektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabyt-
ku kolorystyki;  

4) odtworzenia zniszczonej przynależności zabytku, 
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginal-
nej substancji tej przynależności;  

5) odnowienia lub całkowite odtworzenie okien, w 
tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi  
i odrzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, 
rynien i rur spustowych;  

6) modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach 
drewnianych lub w zabytkach, które posiadajo ory-
ginalne, wykonane z drewna części składowe  
i przynależności;  

7) wykonania izolacji przeciwwilgociowej; 
8) działań zmierzajocych do wyeksponowania istniejo-

cych, oryginalnych elementów zabytkowego układu 
parku lub ogrodu. 

§ 5 

Dotacja udzielana jest przy zachowaniu następujocych 
warunków:  
1) Występujoc o dotację właściciel lub użytkownik 

wieczysty zabytku winien przedstawić:  
a) kosztorys;  
b) zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na 

budowę wraz z projektem budowlanym; 
c) plan finansowania robót budowlanych pozwala-

jocy – po uwzględnieniu dotacji z budżetu Gminy 
Złoty Stok – na przeprowadzenie skończonego 
przedsięwzięcia, co będzie skutkować przyczy-
nieniem się do poprawy kondycji zabytku oraz 
podniesienie jego walorów estetycznych, 

2) Po przeprowadzeniu robót budowlanych właściciel 
lub użytkownik wieczysty nie może bez zgody Rady 
Miejskiej w Złotym Stoku zmienić dotychczasowe-
go przeznaczenia zabytku. W przeciwnym wypadku 
Burmistrz Miasta Złoty Stok zobowiozany jest wy-
stopić o zwrot przekazanej dotacji. 

§ 6 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót przy zabytku o 
którym mowa w § 2. 

§ 7 

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy 
określajocej w szczególności:  
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;  
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od 

wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub ro-
bót i rozliczenia tych wydatków;  

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz 
zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji;  

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu 
otrzymanej dotacji;  

5) zobowiozanie ubiegajocego się o dotacje do podda-
nia się pełnej kontroli w zakresie należytego wyko-
nania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbęd-
nej dokumentacji. 

§ 8 

1. Komisja Gospodarki Rady Miejskiej w Złoty Stoku 
wydaje opinię w kwestii celowości udzielenia dota-
cji na prace i roboty wskazane w § 4 niniejszej 
uchwały. Wzór opinii stanowi zał. nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Celem wydania opinii Burmistrz Miasta Złoty Stok 
może żodać przedłożenia dokumentów niezbędnych 
do ustalenia stanu prawnego i kondycji zabytku 
oraz wnioskować do wydziałów merytorycznych  
o zajęcie stanowiska w danej kwestii. 

§ 9 

1. W przypadku współfinansowania prac konserwa-
torskich lub restauratorskich oraz robót budowla-
nych przy zabytkach, właściciel lub użytkownik 
wieczysty zabytku obowiozany jest przestrzegać 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wień publicznych (Dz. U. z roku 2006 Nr 164,  
poz. 1163), jeżeli kwota dotacji jest równa lub 
wyższa od określonej w art. 4 pkt 8 cytowanej 
ustawy oraz przed zawarciem umowy każdorazowo 
poddać ocenie sposób przeprowadzenia procedury 
o udzielenie zamówienia. 

2. Oceny, o której mowa w pkt 1, dokonuje Komisja, 
której członków powołuje Burmistrz Złotego Stoku. 

§ 10 

O zakończeniu robót, a w szczególności o terminie 
odbioru tych robót, właściciel lub użytkownik wieczy-
sty zawiadamia Burmistrza oraz na jego żodanie udo-
stępnia całość dokumentacji zwiozanej z przeprowa-
dzonymi robotami. 

§ 11 

1. Właściciel lub użytkownik wieczysty zabytku 
przedkłada w terminie do 30 dni od dnia upływu 
terminu wykonania umowy dotacji do wglodu Ko-
misji, o której mowa w § 9 ust. 2 dokumentację 
dotyczoco finansowania całości robót, w szczegól-
ności rachunki i faktury wystawiane przez wyko-
nawców robót, kosztorysy, decyzje i pozwolenia. 

2. Z rozliczenia sporzodzany jest protokół doręczany 
Burmistrzowi Złotego Stoku. 

3. W przypadku nierozliczenia dotacji, względnie nie-
rozliczenia jej w terminie Komisja o której mowa w 
§ 9 ust. 2 wnioskuje do Burmistrza o jej zwrot w 
całości lub części. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złote-
go Stoku. 

§ 13 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośloskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
 
 

PRZEWODNXCZDCI RĄDI 
 

JERZY TICHANOWICZ
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3898) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku z dnia 27 października 
2006 r. (poz. 3898) 
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3899 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIWDZYĘESIU 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzodzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwiozku z art. 6 ust. 1 
i 2, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnio cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na 
terenie Miasta i Gminy Międzylesie przyjmuje się  
w wysokości określonej w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2006 r. – w kwocie 
35,52 zł za 1 dt. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrze-
by emerytów i rencistów przydzielonych do bezpłatne-
go użytkowania w zamian za przekazanie gospodarstw 
rolnych na Skarb Państwa. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rrrXXI209I05 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
podatku rolnego. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzylesie. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku. 
 
 
 

 
 

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXEJSKXEJ 

 
JERZY MARCINEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3900 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIWDZYĘESIU 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celww podatku  
leśnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzodzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze 
zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średnio cenę sprzedaży drewna dla celów podatku 
leśnego na terenie Miasta i Gminy Międzylesie  
przyjmuje się w wysokości określonej w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
 

 
20 października 2006r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2006 r. – w kwocie 133,70 zł. 
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§ 2 

Traci moc uchwała nr rrrXXI210I05 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów 
podatku leśnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzylesie. 
 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku. 
 

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXEJSKXEJ 

 
JERZY MARCINEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3901 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIWDZYĘESIU 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzodzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zwiozku z art. 5 ust. 1 i 3, 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Międzyle-
siu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujoce roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
1. od gruntów: 

a) zwiozanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni – 0,65 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  
retencyjne lub elektrowni wodnych (od ha) 
 – 3,65 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 pow. – 0,13 zł 

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

użytkowej – 0,55 zł 
b) zwiozanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub  
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytko- 
wej – 14,15 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej  – 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) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków: 

– pozostałych (w tym między innymi: garaże, do-
my letniskowe, zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego) – 6,23 zł 

– zajętych na cele niezarobkowe podatni- 
ka (komórki, stodoły, szopy – osób fizycz- 
nych)  – 3,53 zł 

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

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
lub ich części oraz grunty: 
a) zajęte na remizy strażackie, 
b) zajęte na świetlice wiejskie, 
c) zajęte na działalność kulturalno 

2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 nie dotyczo nie-
ruchomości lub ich części wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
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§ 3 

Traci moc uchwała nr rrrXXI207I05 Rady Miejskiej  
w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzylesie. 
 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXEJSKXEJ 

 
JERZY MARCINEK 

 
__________________ 
1 Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujocych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczoce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolito 
Polsko członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczo ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 

3902 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) 
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miasta i Gminy w Świe-
rzawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujoce stawki podatku od nierucho-
mości: 

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 
powierzchni użytkowej  – 0,53 zł 

2. od budynków lub ich części zwiozanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej   – 16,00 zł 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 8,66 zł 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej   – 3,75 zł 

5. od garaży od 1 m2 powierzchni  
użytkowej – 5,20 zł 

6. od budynków pozostałych lub ich części, po  
byłych gospodarstwach rolnych będocych  

we władaniu właścicieli byłych gospodarstw rol-
nych za wyjotkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej  – 2,40 zł 

7. od budynków pozostałych lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej   – 4,10 zł 

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

9. od gruntów zwiozanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– od 1 m2 powierzchni – 0,65 zł 

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

11. od gruntów pozostałych , w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od 1 m2 powierzchni  – 0,22 zł 
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§ 2 

Traci moc uchwała nr rrXXI153I2004 Rady Miasta  
i Gminy Świerzawa z dnia 24 listopada 2004 r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Świe-
rzawie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXĄSTĄ X GMXNI 

 
MARIAN MATUSIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3903 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze 
zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miasta i Gminy w Świe-
rzawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowa-

dzenie działalności w zakresie opieki nad dziećmi, 
ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu, pomo-
cy społecznej, z wyjotkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej. 

2. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie stołówek szkol-
nych. 

3. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

4. grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na 
cmentarze. 

5. grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na 
oczyszczalnie ścieków. 

6. grunty, budowle, budynki lub ich części zajęte na 
potrzeby zaopatrzenia w wodę. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rrXXI153I2004 Rady Miasta  
i Gminy Świerzawa z dnia 24 listopada 2004 r.  
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Świe-
rzawie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXĄSTĄ X GMXNI 

 
MARIAN MATUSIAK 
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3904 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 30 listopada 2006 r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celww obliczenia podatku 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) i art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miasta 
i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnio cenę skupu żyta określono w ko-
munikacie Prezesa GUS 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) przyjmowano jako podstawę do obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy, z kwoty 35,52 zł 
do kwoty 33,60 zł. 

§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świerza-
wa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI MXĄSTĄ X GMXNI 

 
MARIAN MATUSIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ĘEWIN KŁODZKI 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

1. Od dnia 1 stycznia 2007 roku określa się następu-
joce stawki podatku od nieruchomości obowiozujo-
ce na terenie Gminy Lewin Kłodzki: 
1) od gruntów: 

a) zwiozanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,69 zł od 1 m² powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,33 zł od 1 m² powierzchni; 

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

użytkowej, 
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b) zwiozanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,66 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 

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

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,23 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

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

§ 2 

Traci moc uchwała nr rLXXI256I05 Rady Gminy  
w Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 roku spra-
wie ustalenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
EWA KUBIŃSKA 

 
 
 
 
 

3906 

UCHWAŁA RADY GMINY ĘEWIN KŁODZKI 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wzorww formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w zwiozku z art. 6a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, 
poz. 844) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podat-
ku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. 
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy 
Lewin Kłodzki uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości (XN-1) stanowiocy załocznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1) stanowiocy załocznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały; 

c) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieru-
chomościach” (ZN-1IĄ) stanowiocy załocznik nr 3 
do niniejszej uchwały; 

d) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nieruchomo-

ści” (ZN-1IB), stanowiocy załocznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
rolny: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku rol-

nego (XR-1) stanowiocy załocznik nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) 
stanowiocy załocznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

c) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach 
rolnych” (ZR-1IĄ) stanowiocy załocznik nr 7 do ni-
niejszej uchwały; 

d) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach  
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i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1IB), 
stanowiocy załocznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
leśny: 
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku le-

śnego (XL-1) stanowiocy załocznik nr 9 do niniejszej 
uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) 
stanowiocy załocznik nr 10 do niniejszej uchwały; 

c) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach 
leśnych” (ZL-1IĄ) stanowiocy załocznik nr 11 do 
niniejszej uchwały; 

d) określa się wzór załocznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku leśnym” (ZL-1IB), stanowio-
cy załocznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Traco moc uchwały nr rLXXI259I05 Rady Gminy  
w Lewinie Kłodzkim z dnia 23 listopada 2005 roku  
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na 

podatek od nieruchomości, nr rLXXI260I05 Rady Gmi-
ny w Lewinie Kłodzkim z dnia 23 listopada 2005 roku 
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na 
podatek leśny i nr rLXXI261I05 Rady Gminy w Lewi-
nie Kłodzkim z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek 
rolny. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 6 

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

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
EWA KUBIŃSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośloskiego Nr 261 –  23182  – Poz. 3906 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3906) 
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3907 

UCHWAŁA RADY GMINY ĘEWIN KŁODZKI 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie uchylenia uchwał organu stanowiącego Gminy Ęewin Kłodzki 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Lewin Kłodzki
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Traci moc uchwała nr rLXXI257I05 Rady Gminy Lewin 
Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku leśnego. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rLXXI258I05 Rady Gminy Lewin 
Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku rolnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzki. 

§ 4 

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

 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
EWA KUBIŃSKA 

 
 
 
 

3908 

UCHWAŁA RADY GMINY W ĘEWINIE KŁODZKIM 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
             inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości zwiozane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki 
lub ich części, budowle lub ich części stanowioce 
nowe inwestycje, w rozumieniu § 2 pkt 1 rozpo-
rzodzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia  
2006 roku w sprawie udzielania przez gminy po-
mocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy zwiozanych  
z nowo inwestycjo (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) – 
zwanego dalej rozporzodzeniem. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w ust. 1, przysługuje na warunkach określo-
nych w rozporzodzeniu. 

§ 2 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, dotyczy 
budynków lub ich części oraz budowli lub ich czę-
ści, które stanowio nowo inwestycję lub w zwiozku 
z którymi utworzono nowe miejsca pracy zwiozane 
z nowo inwestycjo, jeżeli: 
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1) nakłady finansowe na nowo inwestycję wyniosły 
ogółem kwotę przekraczajoco równowartość 
20.000,00 euro, lub utworzono co najmniej  
3 nowe miejsca pracy zwiozane z nowo inwe-
stycjo – w przypadku inwestycji dokonywanych 
na nieruchomościach będocych w posiadaniu 
mikroprzedsiębiorców; 

2) nakłady finansowe na nowo inwestycję wyniosły 
ogółem kwotę przekraczajoco równowartość 
50.000,00 euro, lub utworzono co najmniej  
10 nowych miejsc pracy zwiozanych z nowo 
inwestycjo – w przypadku inwestycji dokony-
wanych na nieruchomościach będocych w po-
siadaniu małych przedsiębiorców; 

3) nakłady finansowe na nowo inwestycję wyniosły 
ogółem kwotę przekraczajoco równowartość 
200.000,00 euro, lub utworzono co najmniej  
50 nowych miejsc pracy zwiozanych z nowo 
inwestycjo – w przypadku inwestycji dokony-
wanych na nieruchomościach będocych w po-
siadaniu średnich przedsiębiorców, 

2. Nowo inwestycję lub utworzenie nowych miejsc 
pracy zwiozanych z nowo inwestycjo należy zakoń-
czyć w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru 
skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę. 

3. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowio-
zuje się do dostarczenia: 
1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspiera-

nie nowych inwestycji: 
a) oświadczenia  o zakończeniu inwestycji – na 

druku stanowiocym załocznik nr 2 do niniej-
szej uchwały, 

b) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, 
ustalonej według kosztów kwalifikujocych się 
do objęcia pomoco, oraz o udziale własnym 
w nakładach zwiozanych z nowo inwestycjo 
– na druku stanowiocym załocznik nr 3 do 
niniejszej uchwały; 

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworze-
nie nowych miejsc pracy zwiozanych z nowo 
inwestycjo: 
a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc 

pracy zwiozanych z nowo inwestycjo – na 
druku stanowiocym załocznik nr 4 do niniej-
szej uchwały, 

b) oświadczenia o wysokości przewidywanych 
kosztów pracy nowo zatrudnionych pracow-
ników w zwiozku z nowo inwestycjo, obej-
mujocych koszty płacy brutto pracowników 
powiększone o wszystkie obowiozkowe płat-
ności zwiozane z ich zatrudnieniem – na dru-
ku stanowiocym załocznik nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca zamierzajocy skorzystać ze zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości określonego w § 1 
ust. 1 uchwały zobowiozany jest do zgłoszenia ta-
kiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu 
stanowiocym załocznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
dołoczajoc wymienione w nim dokumenty. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębior-
ca dokonuje przed rozpoczęciem realizacji inwesty-
cji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 
2006 r. 

§ 4 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikajoce  
z niniejszej uchwały, obowiozuje w terminie do 3 lat 
po dniu zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych 
miejsc pracy zwiozanych z nowo inwestycjo, jednakże 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.  

§ 5 

1. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, któ-
rzy zalegajo z zapłato zobowiozań z tytułu podat-
ków i opłat stanowiocych dochód gminy.  

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy  
§ 1 ust. 1 uchwały nie obejmuje inwestycji zwioza-
nych z budowo obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedażowej powyżej 1000 m2.  

§ 6 

1. Przedsiębiorca korzystajocy ze zwolnienia jest zo-
bowiozany do 15 stycznia każdego roku podatko-
wego w okresie korzystania z pomocy publicznej do 
przedkładania informacji dotyczocych kosztów pra-
cy nowo zatrudnionych pracowników zwiozanych 
nowo inwestycjo.  

2. Przedsiębiorca korzystajocy z pomocy zobowiozany 
jest do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przed-
stawiać informacje o wysokości zatrudnienia  
w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień  
31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego 
roku, z zastrzeżeniem, że ostatnio informację należy 
złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęły 
3 lata od dnia otrzymania pomocy – na druku sta-
nowiocym załocznik nr 6 do uchwały. 

3. Przedsiębiorca jest zobowiozany powiadomić pi-
semnie organ podatkowy o utracie warunków do 
zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 
powstania okoliczności powodujocych tę utratę. 

4. Przedsiębiorca, który w terminie określonym  
w ust. 3 zawiadomi Wójta Gminy Lewin Kłodzki  
o utracie warunków do zwolnienia od podatku, tra-
ci prawo do tego zwolnienia, poczynajoc od miesio-
ca następujocego po miesiocu, w którym utracił te 
warunki. 

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane  
w oświadczeniach, o których mowa w § 2 niniej-
szej uchwały co do spełnienia warunków, od któ-
rych uzależnione jest zwolnienie od podatku lub nie 
dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 
w terminie tam wskazanym, traci prawo do tego 
zwolnienia za cały okres zwolnienia.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Le-
win Kłodzkim. 

§ 8 

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

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
EWA KUBIŃSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy 
Ęewin Kłodzki z dnia 29 listopada 2006 r. 
(poz. 3908) 
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3909 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta jako podstawy do naliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 październi-
ka 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Średnio cenę skupu żyta za okres trzech pierwszych 
kwartałów 2006 r. podano w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 35,52 zł 
za 1q obniża się, przyjmujoc jako podstawę do nali-
czenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 r. 
do kwoty 33,00 zł za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-
giewniki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śloskiego.  

 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
KRYSTYNA MARCZAK

 

 
 

3910 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie  gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001 r. 142, poz.1591 ze 
zmianami), 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. 844 ze 
zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 25 października 
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Łagiewniki ustala  się jak 
niżej:  
1. Od budynków  lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) zwiozanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

łem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych – 6,17 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. 

2. 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. 

3. Od gruntów: 
a) zwiozanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 
od 1 m2, powierzchni, 
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b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne rota-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. budynki i budowle stanowioce własność gminy 

Łagiewniki będoce w użytkowaniu gminnych jedno-
stek organizacyjnych wykorzystywane do świad-
czenia usług komunalnych zwiozanych z potrzebami 
gminy, pod warunkiem że w tych obiektach nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza i nie so one 
przedmiotem najmu i dzierżawy, 

2. budynki i budowle służoce działalności prowadzonej 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

3. budynki i budowle, w których prowadzona jest 
działalność sportowa, kulturalna, oraz oświatowa- 
-wychowawcza, z wyjotkiem wykorzystywanych 
do prowadzenia działalności  gospodarczej, 

4. grunty pod budynkami wymienionymi w pkt 1–3, 
5. obiekty wybudowane przed 1939 r. wykorzysty-

wane do przechowywania płodów rolnych i opału, 

pod warunkiem, że w  tych obiektach nie jest pro-
wadzona działalność gospodarcza, 

6. budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej do 
30 m2 zwiozane z hodowlo inwentarza żywego dla 
potrzeb własnych, 

7. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-
giewniki. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śloskiego. 
 

PRZEWODNXCZĄCI 
RĄDI GMXNI 

 
KRYSTYNA MARCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3911 

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI  

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkww transporto-
wych i zwolnień w tym podatku w 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w zwiozku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenie Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 
758) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w 
sprawie podatku od środków transportowych obowiozujocych w 2007 r. 
(M.P. Nr 72, poz. 721) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włocznie                   633,00 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włocznie              1.051,00 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                   1.257,00 
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2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton wg poniższej 
tabeli: 

Masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 ton 13 ton 54,00 180,00 
13 ton 14 ton 180,00 422,00 
14 ton 15 ton 422,00 587,00 
15 ton  587,00 1.308,00 

Trzy osie 
12 ton 17 ton 180,00 278,00 
17 ton 19 ton 278,00 536,00 
19 ton 21 ton 536,00 695,00 
21 ton 23 ton 695,00 1.061,00 
23 tony 25 ton 1.061,00 1.648,00 
25 ton  1.061,00 1.648,00 

Cztery osie i więcej 
12 ton 25 ton 695,00 706,00 
25 ton 27 ton 706,00 1.102,00 
27 ton 29 ton 1.102,00 1.741,00 
29 ton 31 ton 1.741,00 2.505,00 
31 ton  1.741,00 2.505,00 

 
 
3. od ciogników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łocznie z naczepo lub przyczepo  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                            633,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                            1.051,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton                               1.473,00 zł 

4. od ciogników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łocznie z naczepo lub przyczepo,  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg poniższej tabeli: 

 
 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciognik sio-
dłowy + naczepa, ciognik balastowy + przyczepa w tonach 

Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż włocznie do powyżej 

oś jezdna z zawieszeniem  
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

Xnne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 ton 18 ton   54,00 88,00 
18 ton 25 ton   299,00 500,00 
25 ton 31 ton   592,00 958,00 
31 ton  36 ton  1.488,00 1.936,00 

   36 ton 1.548,00 2.289,00 
Trzy osie 

12 ton   36 ton   1.318,00 1.782,00 
   36 ton 1.548,00 2.289,00 

 

 

5. od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadajo dopuszczalno masę całkowito od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalnościo rolniczo prowadzono przez podatnika podatku rol-
nego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton                                  1.257,00 zł 

6. od przyczep lub naczep, które łocznie z pojazdem silnikowym posiadajo dopuszczalno masę całkowita równo 
lub wyższo niż 12 ton, z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalnościo rolniczo prowadzono przez podatni-
ka podatku rolnego według poniższej tabeli: 
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciognik siodło-
wy + naczepa, ciognik balastowy + przyczepa w tonach 

Stawka podatku 

nie mniej niż mniej niż włocznie do powyżej 

oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Xnne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 ton 18 ton   54.00 77.00 
18 ton 25 ton   216.00 345.00 
25 ton    345.00 592.00 

Dwie osie 
12 ton 28 ton   274.00 335.00 
28 ton 33 ton   649.00 896.00 
33 ton  36 ton  896.00 1365.00 

   36 1032.00 1527.00 
Trzy osie 

12 ton  36 ton  721.00 994.00 
   36 ton 994.00 1354.00 

 

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

a) mniej niż 30 miejsc                           1.483,00 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1.875,00 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe stanowioce własność Zakładu  Usług 
Komunalnych w Łagiewnikach wykorzystywane do prowadzenia działalności służocej zaspakajaniu potrzeb 
mieszkańców gminny .   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy  Łagiewniki. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rrXI229I2005 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie: określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 r.  

§ 5 

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

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
KRYSTYNA MARCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do wymiaru podatku rolnego za 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2006 r. 
(M. P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się średnio cenę skupu żyta za  okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. będocej podstawo do 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Marci-
nowice za rok podatkowy 2007 z kwoty 35,52 zł za 1 
dt na kwotę  27,88 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco od 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWODNXCZĄCI 
RĄDI GMXNI 

 
JANINA KUTA
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkww  
transportowych  w roku 2007 

 Działajoc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzodzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 10, w zwiozku z art. 12 ust. 4, art. 8 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
uchwala: 

 
 
Rada Gminy Stoszowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2007. 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włocznie  150,00 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  włocznie  200,00 zł 
c) powyżej 9 ton  250,00 zł   

2. 
1) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o liczbie osi dwie i o dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 13 ton  100,00 zł  
b) od 13 ton i poniżej 14 ton  127,55 zł 
c) od  14 ton i poniżej 15 ton  352,56 zł 
d) od 15 ton  496,68 zł 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o liczbie osi trzy i dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 17 ton  127,55 zł  
b) od 17 ton i poniżej 19 ton  221,90 zł 
c) od 19 ton i poniżej 21 ton  455,20 zł 
d) od 21 ton i poniżej 23 ton  591,04 zł 
e) od 23 ton i poniżej 25 ton  910,40 zł    
f) od 25 ton  910,40 zł 

3) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o liczbie osi cztery i więcej i do-
puszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 25 ton  591,04 zł 

b) od 25 ton i  poniżej 27 ton    599,34 zł 
c) od 27 ton i poniżej  29 ton         935,28 zł  
d) od 29 ton i poniżej 31 ton  1.484,84 zł 
e) od 31 ton   1.484,84 zł 

3. 
1) od samochodów ciężarowych z innym syste-

mem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi 
dwie i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 13 ton  127,55 zł 
b) od 13 ton i poniżej 14 ton  352,56 zł 
c) od 14 ton i poniżej 15 ton  496,68 zł 
d) od 15 ton  1.124,01 zł 

2) od samochodów ciężarowych z innym syste-
mem zawieszania osi jezdnych o liczbie osi trzy  
i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 17 ton  221,90 zł 
b) od 17 ton i poniżej 19 ton  455,20 zł 
c) od 19 ton i poniżej 21 ton  591,04 zł 
d) od 21 ton i poniżej 23 ton  910,40 zł 
e) od 23 ton i poniżej 25 ton  1.415,37 zł 
f) od 25 ton  1.415,37 zł 

3) od samochodów ciężarowych z innym syste-
mem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi czte-
ry i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 12 ton i poniżej 25 ton  599,34 zł 
b) od 25 ton i poniżej 27 ton  935,28 zł 
c) od 27 ton i poniżej 29 ton  1.484,84 zł  
d) od 29 ton i poniżej 31 ton  2.202,37 zł 
e) od 31 ton  2.202,37 zł  

4. od ciogników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łocznie z naczepo lub przy-
czepo o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  200,00 zł 
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b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  250,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej 12 ton  300,00 zł  

5. 
1) od ciogników siodłowych i balastowych przysto-

sowanych do używania łocznie z naczepo lub 
przyczepo o zawieszeniu pneumatycznym lub 
zawieszeniu uznanym za równoważne o dwóch 
osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton  150,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton  238,50 zł 
c) od 25 ton i poniżej 31 ton  502,90 zł 
d) od 31 ton  1.268,14 zł 

2) od ciogników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łocznie z naczepo lub 
przyczepo z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne o trzech 
osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 40 ton  1.118,82 zł 
b) od 40 ton  1.547,06 zł  

3) od ciogników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łocznie z naczepo lub 
przyczepo o innym systemie zawieszenia osi 
jezdnych, o dwóch osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton  34,22 zł  
b) od 18 ton i poniżej 25 ton  431,36 zł 
c)  od 25 ton i poniżej 31 ton  825,38 zł  
d) od 31 ton  1.739,92 zł 

4) od ciogników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łocznie z naczepo lub 
przyczepo o innym systemie zawieszenia osi 
jezdnych , o trzech osiach i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 40 ton  1.547,06 zł 
b) od 40 ton  2.288,44 zł 

6. 
1) od przyczep i naczep, które łocznie z pojazdem 

silnikowym posiadajo dopuszczalno masę całko-
wito od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjotkiem 
zwiozanych wyłocznie z działalnościo rolniczo 
prowadzono przez podatnika podatku rolnego w 
wysokości  400,00 zł 

2) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne , o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton  100,00 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton  159,69 zł 
c) od 25 ton  287,23 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolnicza prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

3) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 28 ton  188,73 zł 
b) od 28 ton i poniżej 33 ton  550,60 zł 
c) od 33 ton i poniżej 38 ton  763,17 zł 
d) od 38 ton  1.031,72 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolniczo prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

4) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równo-
ważne o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 38 ton  607,63 zł 
b) od 38 ton  846,11 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolniczo prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

5) od przyczep i naczep o innym systemie zawie-
szenia osi jezdnych o liczbie osi jedna i dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 18 ton  22,82 zł 
b) od 18 ton i poniżej 25 ton  287,23 zł 
c) od 25 ton  503,94 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolniczo prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

6) od przyczep i naczep o innym systemie zawie-
szenia osi jezdnych o liczbie osi dwie i dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 28 ton  277,90 zł  
b) od 28 ton i poniżej 33 ton  763,17 zł 
c) od 33 ton i poniżej 38 ton  1.159,26 zł 
d) od 38 ton  1.526,32 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolniczo prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

7) od przyczep i naczep o innym systemie zawie-
szenia osi jezdnych o liczbie osi 3 i dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 12 ton i poniżej 38 ton  846,11 zł 
b) od 38 ton  1.149,93 zł 
z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie z działalno-
ścio rolniczo prowadzono przez podatnika podat-
ku rolnego. 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc  500,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  600,00 zł 

§ 2 

Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 7 posiadajo-
cych katalizatory stawki podatku zmniejsza się i okre-
śla w wysokości  
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włocznie  100,00 zł 
b) od 5,5 tony do 9 ton włocznie  150,00 zł 
c) od 9 ton a poniżej 12 ton  200,00 zł 

2. od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia  
a) mniej niż 30 miejsc  400,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  500,00 zł 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XrI54I2005 Rady Gminy Sto-
szowice z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w roku 2006. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 5 
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośloskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z moco obowio- 
 
 
 

zujoco od dnia 1 stycznia 2007 roku oraz podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 
Gminy Stoszowice. 
 
 

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI GMXNI 

 
JANUSZ CENDROWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
w roku 2007 

 Działajoc na podstawie art. 18 ust. 21 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzodzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 19 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

 
 
I. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 1 

Podatek od nieruchomości w skali rocznej wynosi:  
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2  

powierzchni użytkowej  
– do wysokości 2.20 m  0,27 zł 
– powyżej 2.20 m  0,46 zł  

2. Od budynków lub ich części zwiozanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, z wyjotkiem  17,55 zł  
a) budynków lub ich części zwiozanych z prowa-

dzeniem  działalności sportowej  5,85 zł  
b) budynków lub ich części zwiozanych z prowa-

dzeniem działalności turystyka i noclegi  11,70 zł  
c) budynków lub ich części zwiozanych z prowa-

dzeniem działalności gastronomicznej  11,70 zł 
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  8,19 zł  

4. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  

  3,51 zł  
5. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 

powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowe działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego  

  3,80 zł  
6. Od budowli 2% ich wartości określonej na podsta-

wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych. 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów – zwiozanych  
z działalnościo gospodarczo inno niż działalność rol-
nicza lub leśna, z wyjotkiem zwiozanych z budyn-
kami mieszkalnymi  0,65 zł 

8. Od gruntów:  
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-

tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha  3,80 zł 
– od pozostałych od 1 m2, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego  0,12 zł 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki oraz 
grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności 
oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, zwiozanej z 
ochrono przeciwpożarowo i ochrono zdrowia, jedno-
stek i zakładów budżetowych Gminy z wyjotkiem zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 3 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zwio-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej służo-
ce uprawianiu sportów. Zwolnienie nie ma zastosowa-
nia do gruntów zabudowanych.  

II. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU  
OD POSIADANIA PSÓW 

§ 4 

1. Wysokość stawki podatku od posiadania jednego 
psa na 2007 rok wynosi 11,00 zł rocznie.  

2. Podatek od posiadania psa płacony jest bez we-
zwania do 15 maja, lub w terminie 14 dni od wej-
ście w posiadanie psa.  
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3. Podatek od posiadania psa pobiera się w wysokości 
obniżonej o połowę, jeżeli osoba fizyczna weszła w 
posiadane psa po 30 czerwca roku podatkowego.  

4. Podatek od posiadania psów płatny jest u sołtysów 
którzy otrzymajo wynagrodzenie w wysokości 5% 
pobranej kwoty, lub bezpośrednio na konto gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XrI53I05 Rady Gminy w Sto-
szowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. Traci moc uchwała nr XrI55I05 Rady Gminy  
w Stoszowicach z dnia 24 listopada 2005 roku  
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
posiadania psów. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośloskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z moco obowio-
zujoco od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 
 

PRZEWODNXCZDCI 
RĄDI GMXNI 

 
JANUSZ CENDROWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 121 z 2006 roku, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie 
gminy ustala się w następujocej wysokości: 
1) Od gruntww: 

a) zwiozanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł 
od jednego metra kwadratowego powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,21 zł od jednego metra kwadratowego po-
wierzchni. 

2) Od budynkww i ich części: 
a) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 metra kwadrato-

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

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,50 zł od jednego metra kwadra-
towego powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,19 zł od jednego metra kwa-
dratowego powierzchni użytkowej, 

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

e) pozostałych w, tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego; 
– budynki gospodarcze jedno i wielokondygna-

cyjne – 5,67 zł, 
– garaże – 6,18 zł, 

od jednego metra kwadratowego powierzchni użyt-
kowej. 

3) Od budowli – 2% ich wartości: 
a) ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, 

stanowiocej podstawę obliczenia amortyzacji  
w tym roku, niepomniejszonej o odpisy amorty-
zacyjne, a w przypadku budowli całkowicie za-
mortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia 
roku, w którym dokonano ostatniego odpisu 
amortyzacyjnego, a w przypadku powstania 
obowiozku podatkowego w ciogu roku podat-
kowego – wartości do obliczenia amortyzacji na 
dzień jego powstania, 

b) jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu 
i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystajo-
cy, w przypadku jej przyjęcia przez właściciela , 
do celów określenia  podstawy opodatkowania 
przyjmuje się wartość poczotkowo przed zawar-
ciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowano 
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i powiększono o dokonane ulepszenia oraz nie-
pomniejszono o spłatę wartości poczotkowej, 

c) jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się 
odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodat-
kowania stanowi ich wartość rynkowa określona 
przez podatnika. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki mieszkalne lub ich części wchodzoce w 

skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów K.C; 

2) budynki mieszkalne oraz gospodarcze lub ich 
części wyłoczone z gospodarstw rolnych prze-
kazanych w zamian za świadczenia uregulowane 
w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, pod warunkiem, że nie jest w nich prowa-
dzona działalność gospodarcza i nie so one 
przedmiotem najmu i dzierżawy; 

3) budowle i grunty wykorzystywane bezpośrednio 
do pobierania i odprowadzania wody oraz 
oczyszczania ścieków, a także rurociogi i prze-
wody wodnej sieci rozdzielczej, które służo do 
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Gminy; 

4) budowle i grunty wykorzystywane bezpośrednio 
do składowania odpadów stałych, które służo 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Gminy. 

5) budynki, budowle i grunty zwiozane z działalno-
ścio udzielania świadczeń zdrowotnych. 

6) Budynki i grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i 
sportu, pod warunkiem, że nie jest w nich pro-
wadzona działalność gospodarcza i nie so one 
przedmiotem najmu i dzierżawy; 

7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie pomocy społecznej, pod 
warunkiem, że nie jest w nich prowadzona dzia-
łalność gospodarcza i nie so one przedmiotem 
najmu i dzierżawy; 

8) budynki i grunty wykorzystywane do wykony-
wania zadań w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej; 

9) budynki lub ich części oraz grunty wykorzysty-
wane do prowadzenia działalności komunalnej 
zwiozanej z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb 
mieszkańców Gminy, pod warunkiem, że nie jest 
w nich prowadzona działalność gospodarcza  
i nie so one przedmiotem najmu i dzierżawy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rrrXI183I2005 Rady Gminy 
Borów z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od 1stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
GRAŻYNA KOSIŃSKA

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczoce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolito 
Polsko członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczo ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wzorww formularzy deklaracji na podatek od  
nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2006 r., 
poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Określa się wzory formularzy; 
a) deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych, oraz 
spółek nieposiadajocych osobowości prawnej, 
jednostek organizacyjnych Ągencji Nieruchomo-
ści Rolnych, a także jednostek organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe, 

b) informacji o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych dla osób fizycznych, zgodnie z za-
łocznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od dnia 1 stycz-
nia 2007 roku.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
GRAŻYNA KOSIŃSKA

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczoce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolito 
Polsko członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczo ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW  

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkww transporto-
wych i zwolnień w tym podatku 

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

 
§ 1 

1. Określa się następujoce roczne stawki podatku od 
środków transportowych obowiozujoce na terenie 
gminy:  
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej:  
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włocznie – 560,00 zł,  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włocznie  

– 672,00 zł,  
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 852,00 zł;  

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej po-
jazdu i rodzaju zawieszenia według stawek okre-
ślonych w załoczniku nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) od ciogników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów:  
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włocznie – 729,00 zł,  
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włocznie – 

1177,00 zł,  
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1236,00 zł;  

4) od ciogników siodłowych i balastowych, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia według stawek określonych w za-
łoczniku nr 2 do niniejszej uchwały;  

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, które łocznie z pojazdem silnikowym 
posiadajo dopuszczalno masę całkowito od 7 ton 
i poniżej 12 ton (z wyjotkiem zwiozanych wy-
łocznie z działalnościo rolniczo prowadzono przez 
podatnika podatku rolnego) – 617,00 zł;  

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych (z wyjotkiem zwiozanych wyłocznie  
z działalnościo rolniczo prowadzono przez podat-
nika podatku rolnego), które łocznie z pojazdem 
silnikowym posiadajo dopuszczalno masę całko-
wito równo lub wyższo niż 12 ton według sta-
wek określonych w załoczniku nr 3 do niniejszej 
uchwały;  

7) od autobusów, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o ilości miejsc do siedzenia:  
a) mniejszej niż 30 miejsc – 896,00 zł,  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –  

1344,00 zł.  

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych, 
środki transportowe wykorzystywane wyłocznie do 
celów dowożenia dzieci i młodzieży do placówek 
oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Borów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rrrXI184I2005 Rady Gminy 
Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych i zwolnień w tym podatku na rok 2006. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od dnia 1 stycz-
nia 2007.  

 
PRZEWODNXCZDCĄ 

RĄDI GMXNI 
 

GRAŻYNA KOSIŃSKA

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczoce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolito 
Polsko członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczo ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Borww z dnia 1 grudnia 
2006 r. (poz. 3917) 

 

 

STAWKI PODATKU DĘA POJAZDÓW OKREŚĘONYCH 
w 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 

Xnny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1569 1624 
13 14 1620 1676 
14 15 1672 1727 
15  1723 1776 

Trzy osie 
12 17 1792 1817 
17 19 1844 1868 
19 21 1895 1920 
21 23 1947 1971 
23 25 1998 2023 
25  2050 2074 

Cztery osie i więcej 
12 25 2266 2369 
25 27 2317 2420 
27 29 2369 2472 
29 31 2420 2523 
31  2472 2527 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Borww z dnia 1 grudnia 
2006 r. (poz. 3917) 

 
 

STAWKI PODATKU DĘA POJAZDÓW OKREŚĘONYCH 
w art. 8 pkt 4 USTAWY 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: ciognik 
siodłowy + naczepa; ciognik 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 

Xnne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1730 1848 
18 25 1782 1885 
25 31 1833 1936 
31  1885 1953 

Trzy osie 
12 40 1802 1854 
40  2060 2527 

Cztery osie i więcej 
12 36 1953 1953 
36  2515 2527 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Borww z dnia 1 grudnia 
2006 r. (poz. 3917) 

 
 

STAWKI PODATKU DĘA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚĘONYCH 
w art. 8 pkt 6 USTAWY 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepaIprzyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Xnne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 784 840 
18 25 1120 1207 
25  1171 1259 

Dwie osie 
12 28 1353 1409 
28 33 1405 1460 
33 38 1456 1512 
38  1508 1563 

Trzy osie i więcej 
12 38 1545 1545 
38  1611 1667 
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zastosowania ulgi w podatku rolnym na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136 z 2006 roku, poz. 969 ze zm.)
Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się ulgę dla gruntów gospodarstw rolnych  
o powierzchni do 100 ha fizycznych w wysokości 
4,33%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów.  
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
GRAŻYNA KOSIŃSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Borww z dnia  
7 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad 

ustalania i poboru oraz terminww płatności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzodzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. Nr 121 
z 2006 roku, poz. 844) Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

W uchwale nr rrXXI139I2005 Rady Gminy Borów  
z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia stawek 
opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności wprowadza się następujoce zmiany: 
1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 dzienna stawka opła-
ty targowej od osób fizycznych, osób praw-
nych i jednostek organizacyjnych nieposiadajo-
cych osobowości prawnej na terenie Gminy 
Borów wynosi 10 zł. 
1) Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 

przy sprzedaży artykułów przemysłowych  
i spożywczych pochodzenia krajowego i za-
granicznego: 
a) z samochodu ciężarowego – 23 zł, 
b) z samochodu dostawczego – 18 zł, 
c) z samochodu osobowego, przyczepy, 

naczepy, straganu, szczęki – 13 zł, 
d) wyłożonych na placu – 9 zł, 
c) obnośnej – 7 zł. 

2) Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 
przy sprzedaży płodów rolnych: 
a) z samochodu ciężarowego – 13 zł, 
b) z samochodu dostawczego – 11 zł, 
c) z przyczepy ciognikowej, samochodowej, 

naczepy i wozu konnego – 8 zł, 
d) straganu, wózka, stołu, łóżka polowego 

– 9 zł.” 

2. W § 2: 
1) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży wła-
ściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty 
targowej, stosuje się stawkę wyższo.” 

2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Terminem płatności opłaty targowej jest 

dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż” 
3. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wyso-
kości 25% kwot opłat targowych pobranych  
i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy w Borowie do ostatniego dnia każdego 
miesioca, w którym dokonano pobrania opłaty.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od 1 stycznia 
2007 roku. 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
GRAŻYNA KOSIŃSKA 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999) 

Dane dotyczoce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolito 
Polsko członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczo ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MAĘCZYCE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia  
podatku rolnego na 2007 rok 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz art. 18 ust. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzodzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Przyjoć jako cenę 1 kwintala żyta będocego podstawo 
obliczenia podatku rolnego na 2007 rok kwotę – 
32,31 zł (słownie: trzydzieści dwa 31I100). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mal-
czyce. 
 
 

§ 3 

Uchwało wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośloskiego, z moco obowiozujoco od dnia 1 stycz-
nia 2007 r. 
 

PRZEWODNXCZDCĄ 
RĄDI GMXNI 

 
LEOKADIA GANCARZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżoce i z lat ubiegłych oraz załoczniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71I340-64-74, 

 – Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75I764-72-99, 

 – Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76I856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74I849-40-70, 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71I340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone so do powszechnego wglodu w Bibliotece Urzędowej Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71I340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Xnternecie na stronie: 

http:IIwww.duw.plIIdzienn.htm 

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośloski 

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośloskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośloskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071I340-66-21 

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośloski Urzod Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośloskiego 

w Dolnośloskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 58 egz.                                             PL XSSN 0239-8362                       Cena 20,92 zł (w tym 7% XĄT) 


