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3921 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU  

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/211/2004 Rary Mieushieu w Polanicy 
Zrrouu z rnia 30 grurnia 2004 rohu w sprawie zwolnień przermiotowych 
                                 w porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XXVII/211/2004 Rady Miejskiej 
w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku  
w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od 
nieruchomości. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Polanica Zdrój. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSRIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK 

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

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego to-
warów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187  
z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 

3922 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU  

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/257/2005 Rary Mieushieu w Polanicy 
Zrrouu z rnia 22 listopara 2005 rohu w sprawie ustalenia wysohości  

staweh porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXVII/257/2005 Rady Miejskiej  
w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 roku  
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 
– § 2 otrzymuue nowe brzmienie: „Zwalnia się z po-
rathu or nieruchomości burynhi lub ich części 

mieszhalne, w htórych w 2007 r. zainstalowano 
ogrzewanie ehologiczne. Zwolnienie przysługuue 
począwszy or 2007 r. i obowiązuue ro hońca  
2008 r. 
Poratnih uest zobowiązany: 
• złożyć wnioseh o urzielenie zwolnienia, w 
pierwszym rohu uego obowiązywania, 
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• urohumentować faht zainstalowania ogrzewania 
ehologicznego.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Polanica Zdrój. 

§ 3 

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

Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSRIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3923 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia rziennych staweh opłaty targoweu na terenie 
 miasta i gminy Pieńsh 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową za każdy dzień handlu ustala się wg 
następujących stawek: 
1. za sprzedaż na targowisku przy ul. Ojca Michała 

Tomaszka, wynoszą: 
a) przy sprzedaży płodów rolnych z ręki, wiadra, 

kosza, skrzynki itp – 2 zł dziennie, 
b) przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych – 

8 zł dziennie, 
c) przy sprzedaży artykułów pozostałych – 12 zł 

dziennie, z wyjątkiem sprzedaży: 
– z własnego stoiska zadaszonego, niemuro-

wanego – 6 zł dziennie (handlujący posiada 
aktualną umowę dzierżawy na grunt zawartą 
z Urzędem Miasta i Gminy Pieńsk), 

– z własnego pojedynczego stołu, łóżka polo-
wego – 8 zł dziennie, 

2. za sprzedaż w miejscach targowych niewymienio-
nych w § 1 ust. 1, niniejszej uchwały – 20 zł 
dziennie za 1 m2 zajmowanej powierzchni. 

§ 2 

1. Pobór opłaty targowej powierza się Zakładowi 
Usług Romunalnych w Pieńsku. 

2. Zakład Usług Romunalnych w Pieńsku otrzymuje 
wynagrodzenie za pobór opłaty w wysokości 100% 
pobranych kwot.  

§ 3 

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

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pieńsk. 

§ 5 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIII/161/04 Rady Miejskiej w Pieńsku  
z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta  
i gminy Pieńsk. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISAW SŁOBODZIAN 
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3924 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie staweh porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1–4  i art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr121, poz.844) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości na terenie miasta i gminy: 
1. od gruntów: 

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

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

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

2. od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych – 0,57 zł  od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,20 zł  od 1 m2  powierzchni użytkowej, 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku  od nieruchomości: 
a) budynki gospodarcze w obrębie nieruchomości 

emerytów i rencistów, którzy pobierają świadczenia 
z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz 

Skarbu Państwa pod warunkiem, że nie są wyko-
rzystywane na cele inne niż rolnicze, 

b) strychy i piwnice znajdujące się we wszystkich 
budynkach , za wyjątkiem części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, 

c) budynki i  grunty zajęte na  potrzeby statutowej 
działalności w zakresie kultury, ochrony przeciw 
pożarowej, charytatywno-opiekuńczej, sportowej  
i działalności w zakresie  porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie pomo-
cy społecznej,  z wyjątkiem części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej,  

d) budynki wymienione w § 1 ust. 2 pkt 5 dzierża-
wione od gminy, za wyjątkiem zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 

e) grunty, budynki, budowle służące do doprowadza-
nia i oczyszczania ścieków, związane z procesem 
poboru i uzdatniania wody oraz rurociągi i przewo-
dy sieci rozdzielczej wody. 

§ 3 

Traci moc:  
1. Uchwała nr XXXVI/224/05 Rady Miejskiej w Pień-

sku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. 

2. Uchwała nr XXXV/311/01 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwol-
nień i ulg w podatku od nieruchomości dla przed-
siębiorców. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pieńsk. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie staweh porathów or śrorhów transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884) Rada Miejska 
w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niżej: 
 
I. Samochory ciężarowe o ropuszczalneu masie całhowiteu or 3,5 tony i poniżeu 12 ton bez wzglęru na wieh 
pouazru: 

 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         575,00 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     680,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton            790,00 zł 
 

II. Samochory ciężarowe o ropuszczalneu masie całhowiteu równeu lub wyższeu niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Roczna 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 13 840,00 940,00 
13 14 890,00 990,00 
14 15 940,00 1045,00 
15  990,00 1420,00 

Trzy osie 
12 17 940,00 1045,00 
17 19 990,00 1150,00 
19 21 1045,00 1250,00 
21 23 1100,00 1250,00 
23 25 1300,00 1750,00 
25  1300,00 1850,00 

Cztery osie 
12 25 1200,00 1360,00 
25 27 1300,00 1570,00 
27 29 1360,00 1830,00 
29 31 1830,00 2527,70 
31  1830,00 2527,70 

 

III. Ciągnihi siorłowe i balastowe przystosowane ro używania łącznie z naczepą lub przyczepą o ropuszczalneu 
masie całhowiteu zespołu pouazrów or 3,5 tony i poniżeu 12 ton bez wzglęru na roh proruhcui: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        685,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   890,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton          1150,00 zł 
 

IV. Ciągnihi siorłowe i balastowe przystosowane ro używania łącznie z naczepą lub przyczepą o ropuszczalneu 
masie całhowiteu zespołu pouazrów równeu lub wyższeu niż 12 ton w zależności or ilości osi i rorzauu zawie-
szenia: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

Ciągnik siodłowy+naczepa  
Ciągnik balastowy + naczepa  

(w tonach) 

Roczna stawka podatku (w złotych) 

Nie mnie niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1200,00 1300,00 
18 25 1360,00 1460,00 
25 31 1570,00 1670,00 
31  1770,00 1953,72 

Trzy osie 
12 40 1670,00 1940,00 
40  1990,00 2527,70 

V. Przyczepy i naczepy, htóre łącznie z pouazrem silnihowym posiarauą ropuszczalną masę całhowitą or 7 ton  
i  poniżeu 12 ton, z wyuąthiem związanych wyłącznie z rziałalnością rolniczą prowarzoną przez poratniha po-
rathu rolnego, bez wzglęru na roh proruhcui: 
a) od 7 ton do 9 ton wyłączne            785,00 zł 
b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1045,00 zł   

VI. Przyczepy i naczepy, htóre łącznie z pouazrem silnihowym posiarauą ropuszczalną masę całhowitą równą lub 
wyższą 12 ton, z wyuąthiem związanych wyłącznie z rziałalnością rolniczą prowarzoną przez poratniha po-
rathu rolnego w zależności or rorzauu zawieszenia i ilości osi: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Roczna 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 jezdych 

Jedna oś 
12 18 940,00 1045,00 
18 25 1150,00 1250,00 
25  1360,00 1460,00 

Dwie osie 
12 28 1250,00 1360,00 
28 33 1360,00 1460,00 
33 38 1460,00 1545,33 
38  1670,00 1870,00 

Trzy osie 
12 38 1360,00 1545,33 
38  1560,00 1770,00 

 
VII. Autobusy o liczbie mieusc ro sierzenia: 

a) poniżej 30 miejsc                           970,00 zł 
b) równej i wyższej niż 30 miejsc   1270,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXVI/225/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek 
podatków od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2007. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wzoru formularza informacui o nieruchomościach 
i obiehtach burowlanych, wzoru formularza rehlaracui na porateh or nieru-
chomości, wzoru formularza informacui o zwolnieniach porathowych w po-
rathu or nieruchomości oraz wzoru formularza informacui o ranych 
 osobowych właścicieli/współużythownihów wieczystych/współposiaraczy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art .40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr121, poz. 844 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy: 
1. informacua o nieruchomościach i obiehtach burow-
lanych (IN-1) dla osób fizycznych, stanowiących za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. rehlaracua na porateh or nieruchomości (DN-1) dla 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nieposiadających osobowości prawnej będą-
cych właścicielami nieruchomości lub obiektów bu-
dowlanych,posiadaczami samoistymi nieruchomości 
lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczy-
stymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 
części albo obiektów budowlanych  lub ich części, 
stanowiących własność Skarbu Państwa  lub jed-
nostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fi-
zycznych  będących właścicielami  lub współposia-
daczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jed-
nostkami  organizacyjnymi nieposiadającymi oso-
bowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi 
osobowości prawnej , z wyjątkiem osób fizycznych 
tworzących wspólnotę mieszkaniową  stanowią-
cych załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. rane o nieruchomościach( ZN-1/A) stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4. rane o zwolnieniach porathowych w porathu or 
nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały, 

5. informacua o ranych osobowych współwłaścicie-
li/współużythownihów wieczystych/współposia-
racza-czy (ZIN-1/A), stanowiący załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/21/02 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
wzoru formularzy deklaracji na podatek od nierucho-
mości oraz informacji o nieruchomościach. 

§ 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 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wzoru formularza informacui o gruntach, wzoru  
formularza rehlaracui na porateh rolny oraz wzoru informacui o zwolnieniach 

i ulgach porathowych w porathu rolnym 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy: 
1. informacua w sprawie porathu rolnego (IR-1) dla 

osób fizycznych, stanowiących załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2. rehlaracua na porateh rolny (DR-1) dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niepo-
siadających osobowości prawnej, jednostek organi-
zacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, jednostek organizacyjnych Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także 
dla osób fizycznych będących współwłaścicielami 
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź 
spółkami lub jednostkami organizacyjnymi nieposia-
dającymi osobowości prawnej, stanowiący załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. rane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stano-
wiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4. informacua o zwolnieniach i ulgach  porathowych  
w porathu rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały, 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
wzoru formularza deklaracji na podatek rolny i formu-
larza informacji o gruntach. 

§ 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 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wzoru formularza informacui o lasach oraz wzoru  
formularza rehlaracui na porateh leśny oraz wzoru informacui o zwolnieniach 

w porathu leśnym 

 Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzory formularzy: 
1. informacua w sprawie porathu leśnego (IL-1) dla 

osób fizycznych, stanowiących załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

2. rehlaracua na porateh leśny (DL-1) dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niepo-
siadających osobowości prawnej będących właści-
cielami lasów, posiadaczami samoistymi lasów, 
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami 
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fi-
zycznych będących współwłaścicielami lub współ-
posiadaczami z osobami prawnymi lub z jednost-
kami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiada-
jącymi stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

3. informacua o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4. informacua o zwolnieniach porathowych w porathu  
leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/20/02 Rady Miejskiej w Pień-
sku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz 
formularza informacji o lasach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Pieńsk. 

§ 4 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
STANISŁAW SŁOBODZIAN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia śrernieu ceny shupu żyta ro celów wymiaru porathu 
rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), Romunikatu Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego 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) 
uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszoną w Romunikacie 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.  
z dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 745)  
z kwoty 35,52 zł za 1 z do kwoty 27,88 zł za 1 z.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Głogowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r., podlega 
również obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego.   
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY  MIEJSRIEJ 

 
RADOSŁAW  POBOL
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej 
Rłodzko: 
1) or gruntów: 

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

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

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

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,34 zł or 1 m2 powierzchni, 

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 17,60 zł or 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,66 zł or 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,75 zł or 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 6,23 zł or 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

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

§ 2 

Traci moc uchwała nr XLIV/364/2005 Rady Miejskiej 
w Rłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatkowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rłodzka. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992) 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or śrorhów  
transportowych 

 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miej-
skiej Rłodzko: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności 

od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia rów-
noważnego przez pojazd wynoszą: 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka pojazdu w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Pojazd bez katalizatora spalin 

lub urządzenia 
uznanego za równoważne 

Pojazd z katalizatorem 
spalin lub urządzeniem 

uznanym za równoważne 
3,5 4,5 439 396 
4,5 5,5 549 494 
5,5 7,5 660 592 
7,5 9,0 769 692 
9,0 10,5 878 791 
10,5 12,0 990 891 
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2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależ-
ności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

 
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 z 
awieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 878,- 966,- 
13 14 966,- 1.063,- 
14 15 1.063,- 1.169.- 
15  1.169,- 1.337,- 

Trzy osie 
12 17 966,- 1.063,- 
17 19 1.063,- 1.169,- 
19 21 1.169,- 1.287,- 
21 23 1.287,- 1.416,- 
23 25 1.416,- 1.684,- 
25  1.559,- 1.713,- 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.287,- 1.416,- 
25 27 1.416,- 1.559,- 
27 29 1.559,- 1.767,- 
29 31 1.767,- 2.475,- 
31  1.886,- 2.523,- 

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

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopusz-
czalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz posiadania katalizatora spalin lub innego urządzenia rów-
noważnego przez pojazd wynoszą: 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach) Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż Pojazd bez katalizatora 
spalin lub urządzenia 

uznanego za równoważne 

Pojazd z katalizatorem 
spalin lub urządzeniem 

uznanym za równoważne 
3,5 9,0 878 791 
9,0 12,0 990 891 

 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 856,- 940,- 
18 25 940,- 1.035,- 
25 31 1.138,- 1.252,- 
31  1.509,- 1.952,- 

Trzy osie 
12 40 1.332,- 1.839,- 
40  1.839,- 2.523,- 
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5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów wynoszą: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Stawka podatku w złotych 

7 9 330 
9 12 439 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojaz-
dów i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

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

(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 494,- 549,- 
18 25 549,- 604,- 
25  660,- 725,- 

Dwie osie 
12 28 604,- 665,- 
28 33 769,- 934,- 
33 38 934,- 1.379,- 
38  1.229,- 1.815,- 

Trzy osie 
12 38 824,- 1.007,- 
38  1.043,- 1.368,- 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz posiadania katalizatora spalin lub innego 
urządzenia równoważnego przez pojazd wynoszą: 

Stawka podatku w złotych 
Liczba miejsc do siedzenia 

łącznie z kierowcą 
Pojazd bez katalizatora 
spalin lub urządzenia 

uznanego za równoważne 

Pojazd z katalizatorem spalin lub 
urządzeniem uznanym za  

równoważne 
Do 15 włącznie 549 494 

Powyżej 15 do 29 włącznie 878 791 
Równa lub powyżej 30 1433 1290 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr XLIV/364/2005 Rady Miejskiej w Rłodzku z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie sta-
wek podatkowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rłodzka. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

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

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

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnień w porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) budynki i grunty stanowiące własność (współ-

własność) gminy, o ile nie są we władaniu osób 
fizycznych, osób prawnych lub jednostek orga-
nizacyjnych niemających osobowości prawnej, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych; 

b) budynki i grunty stanowiące własność lub będą-
ce w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji 
kultury oraz gminnych jednostek budżetowych. 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują 
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rłodzka. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

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

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty targoweu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała niniejsza Rady Miejskiej w Rłodzku: 
1. określa wysokość stawek opłaty targowej, 
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności opłaty targowej, 
3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, 

określa inkasentów, termin płatności dla inkasen-
tów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty tar-
gowej od każdego stanowiska handlowego dla osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej doko-
nujących sprzedaży na targowiskach położonych na 
terenie miasta Rłodzka: 
1) przy sprzedaży z samochodów: 
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– osobowych  8 zł 
– ciężarowych, dostawczych  10 zł 

2) przy sprzedaży ze straganu stałego  1 zł 
3) przy sprzedaży pojazdu silnikowego: 

– jednośladowego  5 zł 
– samochodu osobowego  8 zł 
– samochodu ciężarowego, ciągnika  10 zł 

4) w pozostałych przypadkach  8 zł 

§ 3 

W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest 
więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

§ 4 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w któ-
rym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 5 

1. Pobór opłaty targowej powierza się następującym 
inkasentom: 
a) „Atrium” Obrót Nieruchomościami Giełda Samo-

chodowa Antoni Święcicki, siedziba ul. Floriana 
Szarego 2/3, 57-300 Rłodzko – na giełdach przy 
ul. Objazdowej, 

b) Mirosława Jędruczyk – w pozostałych miej-
scach, w których jest prowadzony handel. 

2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których 
mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wyso-
kości 25% pobranych kwot. 

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza 
ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy 
Miejskiej Rłodzko. 

§ 6 

Traci moc: 
Uchwała nr XLIV/367/2005 Rady Miejskiej w Rłodzku 
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości i 
poboru opłaty targowej. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rłodzka. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992) 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE l 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Wydanie specjal-
ne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

porathu or posiarania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała niniejsza Rada Miejskiej w Rłodzku: 
1. określa wysokość stawek podatku od posiadania 

psów, 
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności podatku od posiadania psów. 

§ 2 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 
w wysokości 30,00 zł od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku podatkowego w 
ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. W przypadku powstania 
lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu 
roku podatkowego, podatek ustala się proporcjo-
nalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowią-
zek podatkowy. 
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2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie 
tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w 
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obo-
wiązek. 

§ 4 

Wpłaty podatku należy dokonywać w kasie lub bezpo-
średnio na konto Urzędu Miejskiego w Rłodzku. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XLIV/364/2005 Rady Miejskiej 
w Rłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatkowych. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rłodzka. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSRIEJ 

 
HENRYK URBANOWSKI

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjal-
ne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZUBKOWICACH ŚLUSKICH 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or nieruchomości oraz 
zwolnień or tego porathu 

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

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Ząbko-
wice Śląskie: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  – 0,49 zł  

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

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności  pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku  publicznego 
od 1 m2 powierzchni        – 0,16 zł  

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

mieszkalnych lub ich części         – 0,43 zł 
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 

ich części związanych z działalnością gospodar-
czą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części bu-

dynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej       – 14,50 zł 

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym          – 6,75 zł 

d) od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na 
prowadzenie działalności w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych         – 3,71 zł 

e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części, w tym również zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego za wyjątkiem garaży         – 3,52 zł 

f) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży  – 4,84 zł 
3) od budowli   2% ich wartości 

§ 2 

Wprowadza się inne niż ustawowe zwolnienia z po-
datku od nieruchomości: 
zwalnia się budynki i grunty zajęte na prowadzenie 
działalności w zakresie kultury oraz kultury fizycznej  
i sportu, pod warunkiem, że nie jest w nich prowadzo-
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na działalność gospodarcza i nie są one przedmiotem 
najmu i dzierżawy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Ząb-
kowic Śląskich. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie 
nr XI/67/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w spra-
wie określenia wysokości  stawek podatku od nieru-
chomości oraz zwolnień od tego podatku oraz uchwała 
nr IV/16/2006 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie  

z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr XI/67/2005 z dnia 25 listopada 2005 ro-
ku. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ DOMINIK 
 
 
 
 
 

3936 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZUBKOWICACH ŚLUSKICH 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia śrernieu ceny shupu żyta za ohres pierwszych trzech 
hwartałów 2006 rohu bęrąceu porstawą obliczenia porathu rolnego na roh 

2007 

 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) uchwala się, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 
roku poprzedzającego rok podatkowy określoną  
w Romunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2006 roku  (MP Nr 74, 
poz. 746 z dnia 20 października 2006 roku) przyjmo-
waną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 
2007 roku obniża się do kwoty  33,00 zł za 1 rt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząb-
kowic Śląskich. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ DOMINIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZUBKOWICACH ŚLUSKICH 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or śrorhów  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) uchwala się, co następuje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 262 –  23269  – Poz. 3937 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 

dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 400 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1 000 zł 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli. 

 
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 

I II III IV 
DWIE OSIE 

12 13 1 200 1 450 
13 14 1 300 1 650 
14 15 1 400 1 850 
15  1 500 2 050 

TRZY OSIE 
12 17 1 700 1 800 
17 19 1 800 1 850 
19 21 1 850 1 900 
21 23 1 900 2 000 
23 25 2 000 2 050 
25  2 050 2 090 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 2 000 2 100,00 
25 27 2 050 2 150,00 
27 29 2 100 2 200,00 
29 31 2 150 2 460,00 
31  2 180 2 460,00 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o 

których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1400 zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o 
których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + 
naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
I II III IV 

DWIE OSIE 
12 18 1 250 1 350 
18 25 1 350 1 450 
25 31 1 400 1 600 
31  1 413 1 800 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 40 1 850 1.950 
40  2 000 2 400 

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

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  
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(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 
– 1.200 zł. 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według 
stawek określonych poniżej 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa  
+ pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
I II III IV 

JEDNA OŚ 
12 18 350 450 
18 25 450 650 
25  650 850 

DWIE OSIE 
12 28 850 1 050 
28 33 1 000 1 250 
33 38 1 100 1 400 
38  1 200 1 700 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 38 1 100 1 350 
38  1 200 1 500 

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

do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 

rok produkcji do 1999 r. włącznie  – 600 zł 
rok produkcji od 2000 r.  – 320 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 
rok produkcji do 1999 r. włącznie – 1250 zł 
rok produkcji od 2000 r.  – 960 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/68/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 listopada 2005 roku  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ANDRZEJ DOMINIK 
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3938 

UCHWAŁA RADY GMINY MIRKINIA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 
w sprawie obniżenia ceny shupu żyta ro celów wymiaru porathu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 126, 
poz. 969 z późn. zmian.) Rada Gminy  Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 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 w 2006 r. (M.P. z 2006r.  
Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 z do kwoty 
30,00 zł za 1 z. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW OSIECKI

 
 

3939 

UCHWAŁA RADY GMINY MIRKINIA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnień or porathu or nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich 

części, stanowiące własność (współwłasność) 
gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycz-
nych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, 

b) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich 
części zajęte na: 
– biblioteki, świetlice, kluby, 
– cele statutowe ochotniczych straży pożar-

nych, 
– cele statutowe publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, 
c) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich 

części służące na potrzeby prowadzenia zorgani-
zowanych składowisk odpadów, oczyszczalni 
ścieków,  stacji uzdatniania wody, rurociągów  
i przewodów sieci rozdzielczej wody, odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują 
budynków i gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIX/307/05 Rady Gminy  
w Miękini z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwała 
nr XL/322/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW OSIECKI
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3940 

UCHWAŁA RADY GMINY MIRKINIA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or śrorhów  
transportowych i wprowarzenia zwolnień or tego porathu 

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

 
 

§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych: 
1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa  

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, w zależności od dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   530,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   882,00 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.060,00 zł 

2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa  
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia według stawek określonych w załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których 
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  

  1.236,00 zł. 
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których 

mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według sta-
wek określonych w załączniku nr 2 niniejszej 
uchwały. 

5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa  
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego  1.060,00 zł 

6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art.8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego według stawek określonych w za-
łączniku nr 3 niniejszej uchwały.  

7. od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności 
od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.236,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.562,00 zł  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mię-
kinia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIX/309/05 z dnia 24 listo-
pada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych i wprowadzenia 
zwolnień od tego podatku. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW OSIECKI 
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Załącznih nr 1 ro uchwały Rary 
Gminy Mięhinia z rnia 27 listopara 
2006 r. (poz. 3940) 

 
 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD W OKREŚLONYCH W § 1 UST. 2 UCHWAŁY 
 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita 
 (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 2.022,00 2.022,00 
13 14 2.022,00 2.022,00 
14 15 2.022,00 2.022,00 
15  2.022,00 2.022,00 

Trzy osie 
12 17 2.022,00 2.022,00 
17 19 2.022,00 2.022,00 
19 21 2.022,00 2.022,00 
21 23 2.022,00 2.022,00 
23 25 2.022,00 2.022,00 
25  2.022,00 2.022,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 2.022,00 2.022,00 
25 27 2.022,00 2.022,00 
27 29 2.022,00 2.022,00 
29 31 2.022,00 2.204,00 
31  2.022,00 2.204,00 

 
 
 

 

Załącznih nr 2 ro uchwały Rary 
Gminy Mięhinia z rnia 27 listopara 
2006 r. (poz. 3940) 

 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD W OKREŚLONYCH W § 1 UST. 4 UCHWAŁY 
 

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

balastowy + przyczepa (w to-
nach) 

 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 1.562,00 1.562,00 
18 25 1.562,00 1.562,00 
25 31 1.562,00 1.562,00 
31 36 włącznie 1.562,00 1.740,00 

Powyżej 36  2.022,00 2.022,00 
Trzy osie i więcej 

12 36 włącznie 1.562,00 1.562,00 
Powyżej 36 40 2.022,00 2.022,00 

40  2.022,00 2.290,00 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 262 –  23274  – Poz. 3940 i 3941 

Załącznih nr 3 ro uchwały Rary 
Gminy Mięhinia z rnia 27 listopara 
2006 r. (poz. 3940) 

 

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD W OKREŚLONYCH W § 1 UST 6 UCHWAŁY 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/ przy-
czepa + 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 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1.236,00 1.236,00 
18 25 1.236,00 1.236,00 
25 36 włącznie 1.236,00 1.236,00 

Powyżej 36  1.562,00 1.562,00 
Dwie osie 

12 28 1.236,00 1.236,00 
28 33 1.236,00 1.236,00 
33 36 włącznie 1.236,00 1.236,00 

Powyżej 36 38 1.562,00 1.236,00 
38  1.562,00 1.562,00 

Trzy osie i więcej 
12 36 włącznie 1.236,00 1.236,00 

Powyżej 36 38 1.562,00 1.562,00 
38  1.562,00 1.562,00 

 
 
 
 
 

3941 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia śrernieu ceny shupu żyta przyumowaneu uaho porstawę 
obliczenia porathu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podstawę obliczenia podatku rolnego – średnią cenę 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006 r. określoną w Romunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74,  
poz. 745) obniża się z kwoty 35,52 zł za 1dt do kwo-
ty 31,70 zł za 1dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007 r. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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3942 

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz 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 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w wysokości: 
1) od gruntów: 

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

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

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

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,50 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 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

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

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 7/II/02 Rady Gminy Oleśnica  
z 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Oleśnica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2007. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3943 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny shupu żyta ro celów wymiaru porathu rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, 
poz. 1412) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego ogłoszoną w Romunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paździer-
nika 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (Mon. Pol. 
Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 dt (kwintal) do 
kwoty 31,70 zł za 1 dt (kwintal). 

§ 2 

Ustalona w § 1 cena żyta stanowi podstawę oblicze-
nia podatku rolnego na obszarze gminy Dziadowa Rło-
da w 2007 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Rłoda. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ OTWINOWSKI 

 
 
 
 
 

3944 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wysohości staweh porathu or nieruchomości na roh 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie 
swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektyw 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 
1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez po-
jazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące 
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie 
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne; Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(Monitor Polski Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. Od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni  – 0,12 zł 

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

 – 0,50 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  – 16,15 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) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,00 zł 

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIX/167/05 Rady Gminy Dzia-
dowa Rłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 
2006. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Rłoda. 

 

 

 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ OTWINOWSKI 

 
 
 
 

3945 

UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie porathu  or  śrorhów  transportowych na roh 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami ) oraz  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrekty-
wy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspól-
nych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów mię-
dzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięża-
rowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia ak-
tów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 .), ob-
wieszczenia Ministra Finansów: z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokal-
nych (M. P. Nr 75, poz. 758) i z dnia 10 października 2006 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M. 
P.  Nr 72 poz. 721)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysoko-
ści: 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 
 

 Rok produkcji  
nie mniejszy niż 2002 

Rok produkcji 
mniejszy niż 2002  

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 430 538 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 645 754 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  838 858 

 

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
 

nie mniej niż 
 

mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem   
uznanym za równoważne 

inny system zawie-
szenia osi jezdnych  

1 2 3 4 
Dwie osie  

a)            12 14 253 485 
b)            14 15 485 702 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

c)            15  654            1 507 
Trzy  osie 

d)            12 17 273 324 
e)            17 19 324 592 
f)            19 21 596 754 
g)           21 23 758 1 184 
h)           23 25 1 131 1 830 
i)            25  1 186 1 830 

Cztery osie i więcej 
j)            12 25 758 776 
k)            25 27 808 1 294 
l)             27 29 1 186 1 937 
ł)             29 31 1 830 2 374 
m)           31  1 830 2 374 

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do  poniżej 12  ton: 

 Rok produkcji 
nie mniejszy niż 2002 

Rok produkcji 
mniejszy niż 2002 

Od 3,5 tony do 12 ton 1 077            1 187 

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12  ton: 

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

balastowy + przyczepa (w tonach) 

 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem   

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
a)               12 25 294 646 
b)               25 31 647           1 186 
c)               31                      1 616           1 869 

Trzy osie i więcej 
d)               12 40                     1 346           1 884 
e)               40                      1 937           2 374 

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem wyłącznie związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

 Rok produkcji 
nie mniejszy niż 2002 

Rok produkcji 
mniejszy niż 2002 

Od 7 ton i poniżej 12 ton  754  861 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub 
wyższą niż  12 ton, z wyjątkiem wyłącznie związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu poj.: 
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 

 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawie-
szeniem  pneumatycznym lub 
zawieszeniem  uznanym za 

równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna  oś 

a)               12 25 194 377 
b)               25  346 699 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

Dwie  osie 
c)               12 28 238 377 
d)               28 33 669 970 
e)               33    38 915           1 454 
f)               38                      1 238           1 885 

Trzy osie i więcej 
g)               12 38 732           1 022 
h)               38                      1 032           1 399 
7. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

Rok produkcji 
nie mniejszy niż 2002 

Rok produkcji 
mniejszy niż 2002 

a) mniejszej niż 30 miejsc                     1 293           1 399 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                     1 616           1 723 

 
§ 2 

Traci moc uchwała nr XXIX/168/05 Rady Gminy Dziadowa Rłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podat-
ku od środków transportowych na rok 2006. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Rłoda. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ  OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie porathu or posiarania psów na roh 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej 
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dy-
rektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia 
wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 
1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez po-
jazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące 
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie 
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne; Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(Monitor Polski Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa wysokość podatku od posiadania 
psów, termin płatności podatku i sposób jego poboru 
oraz ulgi od tego podatku na obszarze gminy Dziado-
wa Rłoda. 

§ 2 

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych 
posiadających psy. 

§ 3 

Wysokość podatku uzależniona jest od ilości posiada-
nych psów i wynosi: 
1. dla właścicieli gospodarstw rolnych: 

a) od trzeciego psa  – 33,30 zł 
b) od każdego następnego psa – 37,40 zł 

2. dla pozostałych posiadaczy psów: 
a) od pierwszego psa  – 33,30 zł 
b) od każdego następnego psa  – 37,40 zł 

§ 4 

Podatek pobiera się w połowie jego wysokości ustalo-
nej w § 3 jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie 
psa po 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 5 

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do  
31 marca roku podatkowego, za który uiszcza się po-

datek, lub w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia 
w posiadanie psa. 

§ 6 

Inkasa dokonują sołtysi poszczególnych wsi. Prowizję 
za inkaso ustala się w wysokości 20%. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXIX/169/05 Rady Gminy Dzia-
dowa Rłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
podatku od posiadania psów na rok 2006. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Rłoda. 

§ 9 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie opłaty targoweu na terenie gminy na roh 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatku i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej 
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowie-
nia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towa-
rów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 
1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez po-
jazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące 
ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie 
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro-
pejskiej – wydanie specjalne; Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006r . w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(Monitor Polski Nr 75, poz. 758) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się wysokość opłaty targowej na rok 2007 
w wysokości 8,10 zł dziennie. 

2. Stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży 
we wszystkich formach ich prowadzenia. 

§ 2 

1. Inkasentami opłaty targowej są sołtysi wsi. 
2. Ustala się termin rozliczenia inkasenta z pobranej 

opłaty targowej do 10 dnia każdego miesiąca. 
3. Za inkaso opłaty inkasent otrzymuje prowizję  

w wysokości 20 % pobranej opłaty targowej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIX/170/05 Rady Gminy Dzia-
dowa Rłoda z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
opłaty targowej na terenie gminy na rok 2006. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dziadowa Rłoda. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 

 
GRZEGORZ OTWINOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁRKA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia wysohości staweh porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, 
poz. 8441 ze zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) or burynhów lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

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

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) or burowli:  
a) 2% ich wartości określonej na podstawie art.  

4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem zapisu lite-
ry b), 

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, wykorzystywanych wy-
łącznie na działalność w zakresie : 
– zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-

go odprowadzania ścieków w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, 

– gromadzenia odpadów na składowisku; 
3) or gruntów:  

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,26 zł od 1 m2 powierzchni.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

 

 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Gminy Długołęka nr XXXVI/ 
/632/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należ-
nego od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 

__________________ 
1 ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrek-

tyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektó-
rych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.), 2) dyrek-
tywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w ustawie – 
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁRKA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnień w porathu or nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8441 ze zm.), Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się zwolnienia w podatku od nieruchomo-
ści od: 
1) budynków, budowli lub ich części i gruntów zaję-

tych na działalność w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej i bezpieczeństwa publicznego, z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

2) budynków, budowli lub ich części i gruntów zaję-
tych na działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), z wyjąt-

kiem wykorzystywanych do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 

3) budowli lub ich części i gruntów zajętych pod 
cmentarze komunalne, 

4) budowli lub ich części i gruntów zajętych pod wiaty 
autobusowe, 

5) budynków, budowli lub ich części i gruntów zaję-
tych na potrzeby świetlic wiejskich. 

6) budynków, budowli lub ich części i gruntów zaję-
tych na działalność w zakresie składowania i utyli-
zacji odpadów komunalnych, 

7) budynków, budowli lub ich części i gruntów zaję-
tych na działalność w zakresie zbiorowego odpro-
wadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia  
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7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 3 

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

Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należ-
nego od 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 

 
_________________ 
1 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁRKA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ohreślenia staweh porathu or śrorhów transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 8441, 
ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od jednego środka transportowego: 
1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:  

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –    652 zł 
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie  – 1.087 zł 
c) od 9 ton do poniżej 12 ton  – 1.304 zł 
d) równej lub wyższej niż 12 ton                                              – wg poniższego zestawienia  

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 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1.857 1.966 
13 14 1.966 2.073 
14 15 2.073 2.182 
15  2.182 2.289  

Trzy osie  
15 17 1.857 1.966 
17 19 1.966 2.073 
19 21 2.073 2.182 
21 23 2.182 2.289 
23 25 2.289 2.397 
25  2.397 2.495  
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

Cztery osie i więcej 
23 25 1.966 2.073 
25 27 2.073 2.182 
27 29 2.182 2.289 
29 31 2.289 2.397 
31  2.397 2.457 

 
2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w 

zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:   
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton          – 1.522 zł                   
b) równej lub wyższej niż 12 ton                   – wg poniższego zestawienia 

 
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 
12 18 1 537 1 646 
18 25 1 646 1 753 
25 31 1 753 1 861 
31  1 861 1 908 

Trzy osie 
36 40 1 861 1 937 
40  2 401 2 461 

 
3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatni-

ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą: 
a) od 7 ton do poniżej 9 ton              –     986 zł 
b) od 9 ton do poniżej 12 ton            –  1.318 zł 
c) równą lub wyższą niż 12 ton                                                – wg poniższego zestawienia 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu:  
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 

  Jedna oś Jedna oś 
12 18 1 371 1 426 
18 25 1 426 1 479 
25  1 479 1 533 

Dwie osie 
23 28 1371 1 426 
28 33 1 426 1 479 
33 38 1 479 1 533 
38  1 857 1 933 

Trzy osie 
36 38 1 479 1 533 
38  1 857 1 933 

 

4) or autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc                         – 1.522 zł 
b) równej lub większej niż 30 miejsc     – 1.925 zł  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 
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§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXVI/633/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określe-
nia stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 

____________________ 
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polska członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne). 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁRKA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunhów zwolnienia or porathu rolnego 
gruntów gosporarstw rolnych, na htórych zaprzestano proruhcui rolneu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, ze zm.) 
oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnie-
nia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej 
„zwolnieniem”. 

§ 2 

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. 
2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 

którego ma dotyczyć zwolnienie: numer działki wg 
ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy oraz wska-
zać zamierzony okres zaprzestania produkcji rolnej 
(1–3 lata). 

§ 3 

Zwolnienie udzielane jest w przypadku łącznego speł-
nienia następujących warunków: 
1) zaprzestanie uprawy roślin, 
2) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe, 
3) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele paszo-

we, 
4) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym roz-

przestrzenianiu się chwastów. 

§ 4 

1. Zwolnienie udzielane jest w drodze decyzji Wójta. 
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z warun-

ków wskazanych w § 3 uchwały organ podatkowy 

stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części de-
cyzji, o której mowa w ust. 1. 

3. Podatnik zobowiązany jest terminie 14 dni zawia-
domić organ podatkowy o wcześniejszym podjęciu 
produkcji rolnej na gruntach objętych zwolnieniem. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 6/II/92 Rady Gminy Długołęka  
z dnia 1 lutego 1992 r. sprawie trybu i szczegółowych 
warunków zwolnienia z podatku gruntowego użytków 
rolnych kl. I–IV, na których zaprzestano produkcji rol-
nej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatku należ-
nego od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 
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3952 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny żyta przyumowaneu uaho porstawa obliczania  
porathu rolnego na obszarze gminy Paszowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
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, z 2006 r. Nr 17, poz.128, 
Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy Paszowi-
ce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok na ob-
szarze gminy Paszowice, ustaloną Romunikatem Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. 
(M. P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł,- za 1 rt.  
na hwotę 29,27 zł,- za 1 rt. 

§ 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 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 

3953 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysohości staweh porathu or nieruchomości oraz zwolnień z 
tego porathu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
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, z 2006 r. Nr 17, poz.128, 
Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Paszowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 
1. od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,07 zł or 1 m2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych 0,49 zł or 1 m2 powierzchni użyt-
howeu, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go- 
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spodarczej 15,26 zł or 1 m2 powierzchni użyt-
howeu, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym 8,27 zł or 1 m2 powierzchni użyt-
howeu, 

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

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego 
3,09 zł or 1 m2 powierzchni użythoweu. 

3. od budowli 2% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i bu-
dynki służące celom: 
a) ochrony przeciwpożarowej, 
b) działalności kulturalnej, 
c) działalności sportowej i rekreacyjnej, 

d) publicznych świadczeń zdrowotnych. 

§ 3 

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej odbywać się będzie w drodze inkasa 
przez wyznaczonych odrębną uchwałą inkasentów. 

§ 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 1 stycznia 
2007 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysohości staweh porathu or śrorhów transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
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) w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2 
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) Rada Gminy Paszowice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

sie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 605 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 990 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.210  zł 

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

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.430 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą  lub przy-

czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 990 zł, 

6 od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego w wysokości 
określonej załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7 od autobusu w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.210  zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.870  zł 
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§ 2 

Zwalnia się od podatku środki transportowe służące 
celom: 
a) ochrony przeciwpożarowej, 
b) dowozu dzieci do szkół,  
c) działalności kulturalnej, 
d) funkcjonowania gospodarki komunalnej z wyjątkiem 

pojazdów, o których mowa w § 1 pkt 2, 4 i 6.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznih nr 1 ro uchwały Rary 
Gminy Paszowice z rnia 1 grurnia 
2006 rohu (poz. 3954) 

 
 

STAWKI  PODATKU  DLA SAMOCHOD W  CIRAAROWYCH 
O  DOPUSZCZALNEJ  MASIE  CAŁKOWITEJ  R WNEJ  LUB  WYASZEJ  NIA  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 zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 1.265,- 1.375,- 
13 14 1.320,- 1.430,- 
14 15 1.375,- 1.485,- 
15  1.430,- 1.540,- 

Trzy osie 
12 17 1.485,- 1.595,- 
17 19 1.540,- 1.650,- 
19 21 1.595,- 1.705,- 
21 23 1.650,- 1.760,- 
23 25 1.705,- 1.815,- 
25  1.760,- 1.870,- 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.815,- 1.925,- 
25 27 1.870,- 1.980,- 
27 29 1.925,- 2.035,- 
29 31 1.980,- 2.505,- 
31  2.035,- 2.505,- 
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Załącznih nr 2 ro uchwały Rary 
Gminy Paszowice z rnia 1 grurnia 
2006 rohu (poz. 3954) 

 
STAWKI PODATKU DLA CIUGNIK W  SIODŁOWYCH I CIUGNIK W BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH 
DO UAYWANIA ŁUCZNIE Z NACZEPU LUB PRZYCZEPU O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU  

POJAZD W R WNEJ LUB WYASZEJ NIA 12 TON 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik  
siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + 

przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

2 osie 
12 18 1.595,- 1.650,- 
18 25 1.650,- 1.705,- 
25 31 1.705,- 1.760,- 
31  1.760,- 1.936,- 

3 osie 
12 40 1.815,- 1.950,- 
40  2.035,- 2.505,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznih nr 3 ro uchwały Rary 
Gminy Paszowice z rnia 1 grurnia 
2006 rohu (poz. 3954) 

 
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KT RE ŁUCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJU 
DOPUSZCZALNU MASR CAŁKOWITU R WNU LUB WYASZU NIA 12 TON Z WYJUTKIEM ZWIUZANYCH 
WYŁUCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIU ROLNICZU PROWADZONU PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO 

 
 

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

silnikowy) (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) 

 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 oś 

12 18 880,- 935,- 
18 25 935,- 990,- 
25  990,- 1.045,- 

2 osie 
12 28 1.045,- 1.100,- 
28 33 1.100,- 1.155,- 
33 38 1.155,- 1.420,- 
38  1.264 1.870,- 

3 osie 
12 38 1.265,- 1.530,- 
38  1.320,- 1.815,- 
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3955 

UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalania wysohości  porathu or posiarania psów, zasar  
ustalania, poboru oraz terminy płatności tego porathu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
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) oraz art. 14 pkt 1, 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na 
obszarze gminy Paszowice w wysokości 30 zł (słow-
nie: trzydzieści złotych). 

§ 2 

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

§ 3 

Podatek od posiadania psów pobierany jest w wyso-
kości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba 

fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 
roku podatkowego. 

§ 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 1 stycznia 
2007 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK 

 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

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

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

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

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

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