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3956 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy  
i Miasta Węiliniec 

 Na podstawie a-rt. 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 ze zm.) 
oraz art. 5 ust. 1–4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miej-
ska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości ustala się w wyso-
kości: 
1. od gruntów: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej agroturystycznej, bez względu na sposób  
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków  – od 1 m2 powierzchni 0,34 zł 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha po-
wierzchni  3,20 zł 

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni  0,14 zł 

2. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytko- 
wej  0,56 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub  
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ich części zajętych na prowadzenie działalno- 
ści gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytko-
wej  17,70 zł 

c) od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej agrotury-
stycznej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej agroturystycznej – od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej  9,20 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej  7,70 zł 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,55 zł 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego – od 1 m2 powierzchni użytko- 
wej  5,70 zł 

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

§ 2 

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

na potrzeby świadczenie usług z zakresu: ochro-
ny zdrowia oraz działalności w zakresie kultury, 
kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomo-
cy społecznej, 

b) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte 
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 

c) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmenta-
rze, 

d) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek i za-
kładów budżetowych Gminy Węgliniec, za wy-
jątkiem budynków lub ich części oraz gruntów 
zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

2. Zwalnia się z podatku budowle będące sieciami 
wodnymi i kanalizacyjnymi. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Węgliniec. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 257/XXXIX/05 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od roku podat-
kowego 2007. 
 
 

PRZEWODNIRZERO RODY 
 

BARBARA DROZD 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

zmieniająca uchwałę nr 258/XXXIX/05 Rady Miejskiej w Węilińcu z dnia  
24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środkrw  

transportowych 

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

 
 

§ 1 

W treści uchwały nr 258/XXXIX/05 Rady Miejskiej  
w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych na ob-
szarze Gminy i Miasta Węgliniec skreśla się w całości 
§ 2. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Węgliniec.  

§ 4 

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

 
PRZEWODNIRZERO RODY 

 
BARBARA DROZD 
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3958 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 314/XLIa/06 Rady Miejskiej w Węilińcu
z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatkrw 
w formie inkasa, ustalenia inkasentrw dla poboru tych podatkrw i ich 
                                           wynairodzenia 

 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.) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Węglińcu nr 314/X Ii/ 
/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zarządzenia 
poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasen-
tów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„na terenie miasta Węgliniec p. Małgorzata Sobo-
lewska” 

2. § 1 pkt 3c otrzymuje brzmienie: 
„na terenie sołectwa Rzerwona Woda p. Małgorza-
ta Sobolewska”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Węgliniec. 

§ 4 

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

PRZEWODNIRZERO RODY 
 

BARBARA DROZD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3959 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8, art. 10 i art.12b,
w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokośy stawek podatku od środków transportowych od jednego pojazdu rocznie na 2007 rok  
w następujący sposób: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz roku produk-

cji: 
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Rok produkcji 

dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
do dnia 31 grudnia 199s r. 

włącznie 
po dniu 31 grudnia 199s r. 

od 3,5 5,5 włącznie 305 zł 225 zł 

powyżej 5,5 9 włącznie 510 zł 385 zł 

powyżej 9 poniżej 12 850 zł 635 zł 

 
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od 

liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
 

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 zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 950 zł 1.1s0 zł 

13 14 950 zł 1.1s0 zł 

14 15 950 zł 1.1s0 zł 

15  980 zł 1.330 zł 

Trzy osie 

12 1s 1.100 zł 1.480 zł 

1s 19 1.100 zł 1.480 zł 

19 21 1.100 zł 1.480 zł 

21 23 1.100 zł 1.480 zł 

23 25 1.100 zł 1.580 zł 

25  1.150 zł 1.s65 zł 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.2s0 zł 2.150 zł 

25 2s 1.2s0 zł 2.150 zł 

2s 29 1.2s0 zł 2.150 zł 

29 31 1.660 zł 2.452,80 zł 

31  1.s20 zł 2.452,80 zł 

 
 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz roku produkcji: 
 

Rok produkcji 
dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
do dnia 31 grudnia 199s r. 

włącznie 
po dniu 31 grudnia 199s r. 

od 3,5 5,5 włącznie 305 zł 225 zł 

powyżej 5,5 9 włącznie 510 zł 385 zł 

powyżej 9 poniżej 12 850 zł 635 zł 

 
 
4. od ciągnika siodłowego lub 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 pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
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 

12 18 950 zł 1.1s0 zł 

18 25 950 zł 1.460 zł 

25 31 1.230 zł 1.889,06 zł 

31  1.460 zł 1.936,29 zł 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.300 zł 1.889,06 zł 

40  1.s90 zł 2.505,15 zł 
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5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego, w zależności od roku produkcji: 

 
Rok produkcji 

Rodzaj pojazdu do dnia 31 grudnia 199s r. 

włącznie 
po dniu 31 grudnia 199s r. 

przyczepa lub naczepa 620 zł 465 zł 

 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inny system zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18 640 zł 1.1s0 zł 

18 25 680 zł 1.230 zł 

25  s20 zł 1.380 zł 

Dwie osie 

12 28 s30 zł 1.380 zł 

28 33 850 zł 1.490 zł 

33 38 850 zł 1.490 zł 

38  1.150 zł 1.s65 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.200 zł 1.490 zł 

38  1.400 zł 1.s50 zł 

 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz roku produkcji: 
 

Rok produkcji 
Ilość miejsc do siedzenia do dnia 31 grudnia 199s r. 

włącznie 
po dniu 31 grudnia 199s r. 

do 15 włącznie 900 zł 6s5 zł 

powyżej 15 do 30 włącznie 1.100 zł 825 zł 

powyżej 30 do 45 włącznie 1.300 zł 9s5 zł 

powyżej 45 1.500 zł 1.125 zł 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCYŃSKA 

 
________________________ 
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   368 z 17 grudnia 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   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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3960 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAL RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminrw płatności i wy-
sokości dziennych stawek opłaty tariowej, zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentrw i ich wynairodzenia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a) 
i pkt 2, w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Określa się następujące zasady ustalania i poboru 
dziennej opłaty targowej oraz wysokośy stawek tej 
opłaty: 

1. Wyodrębnia się na terenie gminy Wałbrzych niżej 
wymienione miejsca:  

a) ul. 1 Maja, 

b) plac Konstytucji 3 Maja, 

c) plac Zamenhoffa, 
d) ul. Wysockiego 17, 
e) ul. Topolowa 23a, 
f) róg ul. 11  istopada i ul. Pocztowej, 
g) ul. Kusocińskiego – teren Stowarzyszenia Kup-

ców i Innych Osób Prowadzących Działalnośy 
Gospodarczą „Obakus”, 

dla których wysokośy stawek opłaty targowej 
określa się następująco: 

 
 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka w zł 

1. Sprzedaż z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, miski  1,50 

2. 
Sprzedaż ze stołów, straganów, stoisk prowizorycznych, kiosków i innych tymczaso-

wych obiektów budowlanych lub zajętego stanowiska, w tym:  
 

 a) za każdą zajętą powierzchnię targowiska nie większą niż 4 m2  3,00 

 b) za każde następne rozpoczęte 4 m2 powierzchni targowiska 3,00 

3. 
Sprzedaż towarów wystawionych poza obręb stoiska, pojazdu lub obiektu (oferta 

sprzedaży, wystawka) , w tym : 
 

 a) za każdą zajętą powierzchnię targowiska nie większą niż 4 m2  5,00 

 b) za każde następne rozpoczęte 4 m2 powierzchni targowiska 5,00 

4. 
Sprzedaż ze stoiska na targowiskach pod dachem oraz halach używanych do targów, 

aukcji, wystaw 
10,00 

5. Sprzedaż z samochodów osobowych 10,00 

6. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 

5,5 tony włącznie 
15,00 

s. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  

5,5 tony do 9 ton włącznie 
20,00 

8. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton 

i poniżej 12 ton 
25,00 

9. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton, bez względu na liczbę osi 
30,00 

10. Sprzedaż z ciągników siodłowych/balastowych  15,00 

11. Sprzedaż z przyczep/naczep 15,00 

12. 
Wystawienie do sprzedaży samochodów osobowych (z wyjątkiem placówek branżo-

wych) 
10,00 

13. 
Wystawienie do sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 3,5 tony do 12 i więcej ton 
20,00 

14. 
Wystawienie do sprzedaży rowerów lub innych pojazdów jednośladowych (z wyjąt-

kiem placówek branżowych) 
6,00 

15. Wystawienie do sprzedaży części pojazdów (z wyjątkiem placówek branżowych) 10,00 
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2. Szczegółowe oznaczenie miejsc, o których mowa  
w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do uchwały (wy-
kaz map i mapy). 

3. Dla pozostałych miejsc na terenie gminy Wałbrzych, 
niewymienionych w ust. 1, wysokośy stawek 
dziennej opłaty targowej określa się następująco: 

 

 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka w zł 

1. Sprzedaż z ręki, wiadra, kosza, skrzynki, miski  3,00 

2. 
Sprzedaż ze stołów, straganów, stoisk prowizorycznych, kiosków i innych tymczaso-

wych obiektów budowlanych lub zajętego stanowiska, w tym:  
 

 a) za każdą zajętą powierzchnię targowiska nie większą niż 4 m2  12,00 

 b) za każde następne rozpoczęte 4 m2 powierzchni targowiska 12,00 

3. 
Sprzedaż towarów wystawionych poza obręb stoiska, pojazdu lub obiektu (oferta 

sprzedaży, wystawka), w tym: 
 

 a) za każdą zajętą powierzchnię targowiska nie większą niż 4 m2  15,00 

 b) za każde następne rozpoczęte 4 m2 powierzchni targowiska 15,00 

4. 
Sprzedaż ze stoiska na targowiskach pod dachem oraz halach używanych do targów, 

aukcji, wystaw 
20,00 

5. Sprzedaż z samochodów osobowych 20,00 

6. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 

5,5 tony włącznie 
30,00 

s. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  

5,5 tony do 9 ton włącznie 
40,00 

8. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton 

i poniżej 12 ton 
50,00 

9. 
Sprzedaż z samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton, bez względu na liczbę osi 
60,00 

10. Sprzedaż z ciągników siodłowych/balastowych  30,00 

11. Sprzedaż z przyczep/naczep 30,00 

12. 
Wystawienie do sprzedaży samochodów osobowych (z wyjątkiem placówek branżo-

wych) 
20,00 

13. 
Wystawienie do sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-

tej od 3,5 tony do 12 i więcej ton 
40,00 

14. 
Wystawienie do sprzedaży rowerów lub innych pojazdów jednośladowych (z wyjąt-

kiem placówek branżowych) 
12,00 

15. Wystawienie do sprzedaży części pojazdów (z wyjątkiem placówek branżowych) 20,00 

 
 
 
4. Z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 3 określa się dzienną 

stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie 
gminy Wałbrzych w wysokości 20,00 zł. 

5. Wysokośy dziennej opłaty targowej nie może prze-
kroczyy dziennie 618,33 zł. 

6. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa 
jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosu-
je się stawkę wyższą.  

7. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień,  
w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 2 

Zarządza się na terenie gminy Wałbrzych pobór dzien-
nej opłaty targowej w drodze inkasa przez niżej wy-
mienionych inkasentów: 

a) Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.O., z/s w Wałbrzychu 
przy ul. Wysockiego 17, w miejscu określonym  
w § 1 ust. 1 lit. d, 

b) Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, z/s w Wał-
brzychu przy ul. Topolowej 23a, w miejscu okre-
ślonym w § 1 ust. 1 lit. e, 

c) Wałbrzyskie Rentrum Zatrudnienia Socjalnego,  
z/s w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a,  
w miejscach określonych w § 1 ust. 1 lit. a, lit. b, 
lit. c, lit. f i lit. g oraz pozostałych miejscach na te-
renie gminy Wałbrzych. 

§ 3 

Ustala się następujące terminy płatności dla inkasen-
tów: 
1. w miesiącach od stycznia do listopada: 

a) za wpłaty zebrane od dnia 1 do dnia 15 danego 
miesiąca, w terminie do dnia 17 danego miesią-
ca, 

b) za wpłaty zebrane od dnia 16 do ostatniego dnia 
danego miesiąca, w terminie do dnia 3 następ-
nego miesiąca, 

2. za miesiąc grudzień : 
a) za wpłaty zebrane od dnia 1 grudnia do dnia  

24 grudnia, w terminie do dnia 30 grudnia, 
b) za wpłaty zebrane od dnia 25 grudnia do ostat-

niego dnia miesiąca, w terminie do dnia 5 stycz-
nia roku następnego. 
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§ 4 

1. Inkasenci, o których mowa w § 2 uchwały, za wy-
konanie czynności określonych w § 2 i § 3, otrzy-
mują wynagrodzenie w wysokości 15% od pobra-
nych i wpłaconych na rachunek bankowy gminy 
Wałbrzych kwot.  

2. Powierzenie obowiązków inkasenta i jego rozlicza-
nie oraz określenie terminów i sposób wypłaty wy-
nagrodzenia, następuje w drodze umowy. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 6 

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

 
PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIJE 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE   368 z 17 grudnia 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   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 1 irudnia 2006 r. 
(poz. 3960) 

 
 
 
 

Wykaz map miasta Wałbrzycha z zaznaczonymi miejscami, 
wymienionymi w § 1 ust. 1 uchwały 

 
 

Lp. Nr mNp  T tuł mNp  

1. Nr 1 – § 1 ust. 1 lit. a uchwały ul. 1 Maja 

2. Nr 2 – § 1 ust. 1 lit. b uchwały  plac Konstytucji 3 Maja 

3. Nr 3 – § 1 ust. 1 lit. c uchwały plac Zamenhoffa 

4. Nr 4 – § 1 ust. 1 lit. d uchwały  ul. Wysockiego 1s 

5. Nr 5 – § 1 ust. 1 lit. e uchwały ul. Toplowa 23a 

6. Nr 6 – § 1 ust. 1 lit. f uchwały  róg ul. 11 Listopada/ul. Pocztowa 

s. Nr s – § 1 ust. 1 lit. g uchwały teren Stowarzyszenia „ABAKUS”  
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3961 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie trybu i szczeirłowych warunkrw zwolnienia od podatku 
rolneio użytkrw rolnych, na ktrrych zaprzestano produkcji rolnej 

 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

§ 2 

1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. 
2. Początek okresu zwolnienia nie może byy wcze-

śniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego 
po miesiąca w którym złożono wniosek, o którym 
mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawieray dane dotyczące gruntu, 
którego ma dotyczyy zwolnienie (w szczególności: 
identyfikator działki wg ewidencji gruntów, po-
wierzchnię, oznaczenie użytków gruntowych i klas 
gleboznawczych) oraz określiy zamierzony okres 
zwolnienia (1–3 lata). 

§ 3 

1. Warunki zwolnienia są następujące: 
a) zaprzestanie uprawy roślin, 
b) niewykorzystywanie gruntów na cele pastwi-

skowe, 
c) niedokonywanie zbioru traw i siana na cele pa-

szowe, 
d) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym 

rozprzestrzenianiu się chwastów. 

2. Warunki określone w ust. 1 muszą byy spełnione 
łącznie. 

§ 4 

1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Prezydenta. 
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-

żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-
gaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której 
mowa w pkt 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu w terminie 14 dni  
o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniej-
szego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach 
rolnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 6 

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

 
PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psrw, okre-
ślenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku i zwolnienia 
                                     z podatku na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1–2 i pkt 4 w związku 
z art. 20  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych1 (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
Wałbrzycha uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się wysokośy stawki podatku od posiadania 
psów na 2007 rok w wysokości 30,00 zł rocznie  od 
jednego psa. 

§ 2 

Określa się następujące zasady ustalania i poboru po-
datku od posiadania psów oraz termin jego płatności: 
1) podatek od posiadania psów płatny jest przez oso-

by fizyczne posiadające psy, jednorazowo, bez we-
zwania, w terminie do dnia 31 marca 2007 roku, 
na rachunek bankowy Gminy Wałbrzych, 

2) osoby fizyczne, które weszły w posiadanie psa w 
trakcie roku podatkowego obowiązane są do zapła-
ty podatku w pełnej wysokości w terminie:  
a) do dnia 31 marca 2007r., jeżeli weszły w posia-

danie psa do tego dnia włącznie, 
b) 14 dni od daty nabycia psa, jeżeli nastąpiło to 

po dniu 31  marca 2007 r. 

§ 3 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, posiadanie 
psa pochodzącego ze Schroniska dla zwierząt w Wał-

brzychu, jeżeli posiadanie to jest udokumentowane  
zaświadczeniem o nabyciu psa wydanym przez Schro-
nisko dla zwierząt w Wałbrzychu lub dowodem wpłaty 
na rzecz tego schroniska z tytułu nabycia psa.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 5 

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

 
 
 
 
 

PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

 
 
_____________________ 
1 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE   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   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3963 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁ RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnienia od opłaty tariowej sprzedaży dokonywanej podczas 
orianizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą 
            Giełda Staroci w okresie od stycznia do irudnia 2007 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 15 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż dokonywaną 
raz w miesiącu, w każdą drugą niedzielę miesiąca, 
podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych impre-
zy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do 
grudnia 2007 roku, na obszarze określonym przez 
wielokąt wytyczony przez elementy stałej zabudowy 
Rynku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

 
_____________________ 
1 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat  za użytkowanie niektórych typów infrastuktury  

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE   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 WAŁ RAYCHA 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 w związku z art. 20 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokośy stawek podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od iruntrw: 

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

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,38 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,51 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 – 17,31 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) przeznaczonych na cele handlowe o powierzchni 
przekraczającej 4000 m2 oraz zajętych na pro-
wadzenie przeważającej (w rozumieniu rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 
2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności Dz. U. Nr 33, poz.289) działalności go-
spodarczej w zakresie działalności bankowej 
(PKD 65.12O) i sprzedaży detalicznej paliw (PKD 
50.50Z) – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

d) zajętych na prowadzenie w Strefie Rentralnej 
Wałbrzycha (załącznik nr 1) przeważającej  
(w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności Dz. U. Nr 33, poz. 289)  
działalności gospodarczej w zakresie: 
– działalności hotelarskiej (PKD 55.1) i gastro-

nomicznej (PKD 55.3 i 55.4), 
– sprzedaży detalicznej książek, gazet (PKD 

52.47) oraz biżuterii i kwiatów (PKD 52.48 
R,F), 

– działalności galerii i salonów wystawienni-
czych (PKD 92.31.E), 

– działalności związanej z turystyką (PKD 63.3)  
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– sprzedaży detalicznej pamiątek (PKD 52.48 
G), dewocjonalii (PKD 52.48 G) i antyków 
(PKD 52.50 Z) – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,06 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,78 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 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZERO 
RODY MIEJSKIEJ 

 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

 
 
_____________________ 
1 

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

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat  za użytkowanie niektórych typów infrastuktury  

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE   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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Aałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 1 irudnia 2006 r. 
(poz. 3964) 
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3965 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AAWIDAWIE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wzorrw formularzy informacji i deklaracji  
podatkowych 

 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), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) 
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, 
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) Rada Miejska w Zawi-
dowie uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości: 
a) określa się wzór informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

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

c) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieru-
chomościach” (ZN-1/O) stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały; 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nieruchomo-
ści” (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
rolny: 
a) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1) sta-

nowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 
b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) 

stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 
c) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-

racji na podatek rolny – „Dane o gruntach”  
(ZR-1/O) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
uchwały; 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach  
i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), 
stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 3 

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

śnego (I -1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej 
uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (D -1) 
stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały; 

c) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach 
leśnych” (Z -1/O) stanowiący załącznik nr 11 do 
niniejszej uchwały; 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku leśnym” (Z -1/B), stanowią-
cy załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXII/139/2004 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 19 listopada 2004 roku  w spra-
wie: określenia wzorów formularzy deklaracji na poda-
tek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzorów in-
formacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
informacji  o gruntach, informacji  o lasach. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

§ 6 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT  DRABKO 
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3966 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AAWIDAWIE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty tariowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

 
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Zawidowie: 
1. określa wysokośy stawek opłaty targowej 
2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności opłaty targowej. 

§ 2 

Opłatę targową  pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na te-
renie miasta Zawidowa. 

§ 3 

Wprowadza się następujące dzienne stawki opłaty 
targowej: 
1) przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka 

ręcznego, skrzyni – 5,00 zł    
2) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do  

1 m2 – 7,00 zł 
3) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni powy-

żej 1 m2      12,00 zł 
4) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy  
  17,00 zł 
5) przy sprzedaży z kiosków, pawilonów, wiat  i in-

nych obiektów niebędących budynkiem w myśl 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  5,00 zł 

§ 4 

Poboru opłaty targowej dokonuje pracownik Urzędu 
Miejskiego, w ramach otrzymanego  zakresu czynno-
ści. 

§ 5 

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

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 7 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr X iIII/206/2005 Rady Miejskiej w Zawi-
dowie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie okre-
ślenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie 
miasta Zawidowa, ale nie wcześniej niż z upływem  
31 grudnia 2006 r. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz 
na miejskich tablicach  ogłoszeń. 

§ 9 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AAWIDAWIE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na ob-
szarze miasta Aawidowa 

 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 
z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie miasta Zawidowa: 
1. Od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,34 zł od 1 m2 powierzchni. 

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,60 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. 

3. Od budowli – z wyjątkiem budowli służących zbio-
rowemu zaopatrzeniu w wodę i służących zbioro-
wemu odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków – 
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4  

ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z póź-
niejszymi zmianami). 

4. Od budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu  
w wodę i służących zbiorowemu odprowadzaniu  
i oczyszczaniu ścieków – 0,5% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 
ustawy z dnia 12  stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr X iIII/208/2005 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 roku w spra-
wie określenia stawek podatku od nieruchomości na 
obszarze miasta Zawidowa.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego. 

§ 5 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT  DRABKO
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AAWIDAWIE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  
a) grunty i budynki zajęte na cmentarze i kaplice 

cmentarne, 

b) grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte 
na potrzeby prowadzenia statutowej działalności 
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, 
ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy spo-
łecznej. 
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują 
budynków lub ich części i gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Zawidowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
 

§ 4 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT DRABKO 

 
 
 

3969 

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celrw obliczenia podatku 
rolneio na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) w związku z 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) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia  20 października 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745) Rada Gminy Ruja 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w ko-
munikacie Prezesa GUS z 20 października 2006 r. 
przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku 
rolnego w 2007roku na obszarze Gminy Ruja z kwoty 
35,52 zł za 1 q do kwoty 31,- zł za 1 q.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ru-
ja. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZORO 
RODY GMINY 

 
ALICJA JAŚKIEWICZ

 

 
3970 

UCHWAŁA RADY GMINY RUJA 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806  z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568 z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr121, poz. 844) Rada Gminy Ruja uchwala, co następuje:  
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§ 1 

Określa się wysokośy stawek podatku od nieruchomo-
ści na obszarze Gminy Ruja: 
1) od iruntrw 

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

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

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

2) od budynkrw lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej  
  0,55 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

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

  16,00 zł 
c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  8,50 zł  

d) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
od 1 m2 powierzchni użytkowej  3,65 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez  organizacje pożytku publicz-
nego  4,00 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3) od budowli – 2% ich wartości, o której mowa  
w przepisach o podatku dochodowym,  

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki i budowle: 
1) związane z działalnością kulturalną, sportową, re-

kreacyjną, 
2) wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpoża-

rowej, 
3) wykorzystywane na potrzeby gospodarki komunal-

nej i mieszkaniowej w zakresie odprowadzania  
i oczyszania ścieków oraz dostarczania wody, 

4) zajęte na przystanki, 
5) związane z pochówkiem zmarłych  
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ru-
ja. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXi/195/2005 Rady Gminy 
Ruja z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. 
z 2005 roku Nr 248, poz. 4013). 

§ 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. 
 
 

PRZEWODNIRZERO 
RODY GMINY 

 
ALICJA JAŚKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY PLATERLWKA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celrw obliczenia podatku 
rolneio na obszarze iminy Platerrwka na 2007 rok 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, 
poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, 
poz. 926 i z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Nr 200, poz. 1680 z 2002 roku 
z późn. zmianami) Rada Gminy  Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniego 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2006 r. w wysokości 35,52 zł za 1 q (M.P. Nr 74, 

poz. 745) do kwoty 32 zł za 1 q i przyjmuje się tę 
cenę jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Platerówka na rok podatkowy 2007. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pla-
terówka. 
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§ 3 

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

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXIII/123/05 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 23 listopada 2005 roku. 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
JÓZEF BRUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PLATERLWKA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn.. zm.) Rada Gminy  Platerówka 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w następującej wysokości: 
1. Od gruntów: 

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

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicznego 
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrze-

by mieszkalne – 0,50 zł od 1 m2 pow. użytko-
wej,  

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 18,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 5,28 zł od 1 m2 pow. użytko-
wej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicznego 
– 2,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 

3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 w/cyt. ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich 

części zajęte na cele działalności w zakresie kultury 
i kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpoża-
rowej oraz w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, 

2. nieruchomości (budynki, grunty, budowle) lub ich 
części związane z procesem poboru oraz zaopa-
trzeniem odbiorców w wodę. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pla-
terówka. 

§ 4 

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

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXIII/125/05 Rady Gminy  
w Platerówce z dnia 23 listopada 2005 roku. 
 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
JÓZEF BRUKOWSKI 
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3973 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celrw wymiaru podatku  
rolneio na terenie iminy na rok 2007 

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

 
 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Przewornie. 
 

§ 4 

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

 
PRZEWODNIRZERY 

RODY GMINY 
 

ANDRZEJ ŁUCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień  
od teio podatku na terenie iminy na 2007 rok 

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

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchomości w 2007r. wynosi: 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł 

za 1 m2 pow. użytkowej. 
2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-

dzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza 
lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
17,20 zł za 1 m2 pow. użytkowej. 

3. Zajętych na prowadzeniu działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 
2,18 zł za 1 m2 pow. użytkowej. 

4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności w zakresie  
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
9,00 zł za 1 m2 pow. użytkowej. 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – 5,15 zł za 1 m2 powierzchni. 

6. Od budowli: 
a) od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

7. Od 1 m2 powierzchni gruntów: 
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a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł za  
1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,72 zł od  
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych gruntów – 0,23 zł za 1 m2 po-
wierzchni, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej działalności statutowej pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego. 

§ 2 

Zwalnia się od obowiązku podatkowego nieruchomo-
ści: 
a) budynki, budowle i grunty związane z działalnością 

świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem że nie jest 
prowadzona działalnośy gospodarcza i nie są one 
przedmiotem najmu lub dzierżawy, 

b) budynki i grunty wykorzystywane do wykonania 
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pod 
warunkiem że nie są one przedmiotem najmu  
i dzierżawy, 

c) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności 
w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu, 
pod warunkiem że nie jest w nich prowadzona dzia-
łalnośy gospodarcza i nie są one przedmiotem naj-
mu i dzierżawy, 

d) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie pomocy społecznej, 

e) budynki, budowle i grunty wykorzystywane do 
pobierania wody, które służą do zaspokojenia zbio-
rowych potrzeb mieszkańców gminy, 

f) budynki lub ich części zajętych do prowadzenia 
działalności komunalnej, pod warunkiem że nie jest 
prowadzona działalnośy gospodarcza i nie są one 
przedmiotem najmu lub dzierżawy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 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. 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3975 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkrw  
transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami), oraz 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. 
Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Prze-
wornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

a) od  3,5 tony do 5,5 tony włącznie   547 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   659 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton    829 zł 

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
o dopuszczalnej masie całkowitej: 
równej lub wyższej niż 12 ton: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23343  – Poz. 3975 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

zawieszenie pneumatyczne  

lub z zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

inny system zawieszenia 

Dwie osie 

12 13 933 1330 

13 14 933 1330 

14 15 933 1330 

15  933 1391 

Trzy osie 

12 1s 494 s12 

1s 19 494 s12 

19 21 1095 1s54 

21 23 1095 1s54 

23 25 1095 1s54 

25  1095 1s54 

Cztery osie i więcej 

12 25 s66 1265 

25 2s 1s55 2413 

2s 29 1s55 2413 

29 31 1s64 2505,15 

31  1s64 2505,15 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton   531 zł 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik  

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

zawieszenie pneumatyczne lub 

z zawieszeniem uznawanym  

za równoważne 

inny system zawieszenia 

Dwie osie 

12 18 330 494 

18 25 1542 1861 

25 31 1542 1861 

31  1542 1996 

Trzy osie 

12 36 1s54 1946 

36 40 1s54 2466 

40  188s 2505,15 

 
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

a) od 7 ton i poniżej 12 ton   165 zł 
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  

(w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niż mniej niż 

zawieszenie pneumatyczne lub 

z zawieszeniem uznawanym  

za równoważne 

inny system  

zawieszenia 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 1s5 330 

18 25 1206 1424 

25 36 1206 1424 

36  1211 143 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23344  – Poz. 3975 i 3976 

                                cd. tabeli 
1 2 3 4 

Dwie osie 

12 28 824 1318 

28 33 824 1318 

33 36 903 13s3 

36 38 1095 164s 

38  1260 180s 

Trzy osie 

12 36 935 1318 

36 38 999 1382 

38  1063 1435 

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

– mniej niż 30 miejsc          829 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc    1754 zł 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrze-
by jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiących ich własnośy z zastrzeżeniem, że zwolnie-
nie nie dotyczy pojazdów określonych w art. 8, pkt. 2,4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 5 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3976 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wysokości opłaty tariowej na terenie iminy na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z 2006 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co 
następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23345  – Poz. 3976 i 3977 

§ 1 

Ustala się wysokośy opłaty targowej na 2007 rok  
w wysokości 10 zł.  
Stawka opłaty targowej obowiązuje przy sprzedaży we 
wszystkich formach jej prowadzenia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Przewornie. 

§ 4 

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

 
 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3977 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o iruntach i wzoru formularza  
deklaracji na podatek rolny 

 Na podstawie art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

nego (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej 
uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

c) określa wzór załącznika do informacji lub deklaracji 
na podatek rolny-„dane o nieruchomościach rolnych 
(ZR-1/O), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach  
i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy i sołectwach Gminy Przeworno. 
 

 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23346  – Poz. 3977 

Aałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 
2006 r. (poz. 3977) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23347  – Poz. 3977 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23348  – Poz. 3977 

Aałącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3977) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23349  – Poz. 3977 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23350  – Poz. 3977 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23351  – Poz. 3977 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23352  – Poz. 3977 

Aałącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 
2006 r. (poz. 3977) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23353  – Poz. 3977 

Aałącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listopada 
2006 r. (poz. 3977) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23354  – Poz. 3977 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23355  – Poz. 3978 

3978 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach  
budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości 

 Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z 2006 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Przewornie uchwala,
co następuje: 

 
 

§ 1 

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

b) Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

c) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieru-
chomościach (ZN-1/O), stanowiący załącznik nr 3 
niniejszej uchwały, 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 
(ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń i w sołectwach Gminy Przeworno. 
 
 

 
PRZEWODNIRZERY 

RODY GMINY 
 

ANDRZEJ ŁUCZAK 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23356  – Poz. 3978 

Aałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3978) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23357  – Poz. 3978 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23358  – Poz. 3978 

Aałącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3978) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23359  – Poz. 3978 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23360  – Poz. 3978 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23361  – Poz. 3978 

Aałącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3978) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23362  – Poz. 3978 

Aałącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3978) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23363  – Poz. 3978 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23364  – Poz. 3979 

3979 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRAEWARNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza  
deklaracji na podatek leśny 

 Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o lasach (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy w Przewornie, uchwala co następuje: 

 
 

§ 1 

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku le-
śnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały (I -1), 

b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (D -1), 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

c) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – Dane o nieruchomościach 
leśnych (Z -1/O), stanowiący załącznik nr 3, 

d) określa się wzór załącznika do informacji lub dekla-
racji na podatek leśny – Dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku leśnym (Z -1/B), stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach Gminy Prze-
worno. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23365  – Poz. 3979 

Aałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3979) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23366  – Poz. 3979 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23367  – Poz. 3979 

Aałącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3979) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23368  – Poz. 3979 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23369  – Poz. 3979 

Aałącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3979) 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23370  – Poz. 3979 

Aałącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Przeworno z dnia 30 listo-
pada 2006 r. (poz. 3979) 

 
 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23371  – Poz. 3980 i 3981 

3980 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESAKLW  

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaneio jako podstawa  
obliczania podatku rolneio na obszarze Gminy Cieszkrw w 2007 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmia-
nami) Rada Gminy Rieszków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się na obszarze Gminy Rieszków średnią cenę 
skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 
2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (M. P. 
nr 74 poz.745) przyjmowaną jako podstawę obliczenia 
podatku rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł za 
kwintal do kwoty 33 zł za kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rieszków. 
 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY

 
 
 

3981 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESAKLW  

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

Wysokośy stawek podatku od nieruchomości na tere-
nie Gminy Rieszków w następującej wysokości rocz-
nie: 
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych lub ich części – 0,57 zł, 
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 

części związanych z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności – 
16,80 zł, 

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  mate-
riałem siewnym – 7,60 zł, 

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 3,70 zł, 

5. od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy, 

6. od 1 m2 budynków lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 3,75 zł, 

7. od gruntów: 

a) związanych z działalnością gospodarczą bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków  – 0,69 zł od 1 m2 po-
wierzchni, 

b) zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni 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 
0,13 zł od 1 m2 powierzchni. 
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§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy Rieszków nr XXXII/ 
/159/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści i zwolnień od podatku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rieszków. 

 

§ 4 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY

 
 
 
 
 
 
 
 

3982 

UCHWAŁA RADY GMINY CIESAKLW  

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środkrw transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszy-
mi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844) Rada Gminy 
Rieszków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa wysokośy rocznych stawek podatku od środ-
ków transportowych w 2006 roku od jednego środka 
transportowego: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 560 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 910 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.110 zł 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wyso-
kości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.270 zł, 

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przysto-
sowanego 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 przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 1.060 zł,  

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego w wysokości 
określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.365 zł  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.670 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXII/158/05 z dnia 22 listopa-
da 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na terenie gminy Riesz-
ków.   

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rieszków. 

§ 4 

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

PRZEWODNIRZERY 
RODY GMINY 

 
ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY 
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Aałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Cieszkrw z dnia 4 irudnia 2006 r.  
(poz. 3982) 

 
 

STAWKI PADATKU DLA SAMACHADLW CIĘCARAWYCH A DAPUSACAALNEJ MASIE CAŁKAWITEJ RLWNEJ 
LU  WYCSAEJ NIC 12 TAN (ART. 8 PKT 2 USTAWY) 

 
 iczba 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 1.100 1.150 
13 14 1.150 1.200 
14 15 1.200 1.250 
15  1.250 1.300 

Trzy osie 
12 17 1.300 1.350 
17 19 1.350 1.400 
19 21 1.400 1.450 
21 23 1.450 1.500 
23 25 1.500 1.600 
25  1.550 1.650 

Rztery osie i więcej 
12 25 1.600 1.700 
25 27 1.700 1.800 
27 29 1.800 1.900 
29 31 1.900 2.460 
31  2.000 2.460 

 
 
 
 
 

Aałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Cieszkrw z dnia 4 irudnia 2006 r.  
(poz. 3982) 

 

STAWKI PADATKU AD CIPGNIKA SIADŁAWEGA  I   ALASTAWEGA PRAYSTASAWANYCH DA UCYWANIA 
ŁPCANIE A NACAEPP LU  PRAYCAEPP A DAPUSACAALNEJ MASIE CAŁKAWITEJ AESPAŁU PAJAADLW 

RLWNEJ  LU  WYCSAEJ NIC  12 TAN (ART. 8 PKT 4 USTAWY) 

 
 iczba osi dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy y naczepa, 

ciągnik balastowy y 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 18 700 1.300 
18 25 800 1.400 
25 31 950 1.500 
31  1.500 1.936 

Trzy osie 
12 40 1.700  1.800 
40  2.200  2.500 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  23374  – Poz. 3982 

Aałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Cieszkrw z dnia 4 irudnia 2006 r.  
(poz. 3982) 

 

STAWKI PADATKU DLA PRAYCAEP I NACAEP, KTLRE ŁPCANIE A PAJAADEM SILNIKAWYM PASIADAJP 
DAPUSACAALNP MASĘ CAŁKAWITP RLWNP LU  WYCSAP NIC 12 TAN (ART. 8 PKT 6 USTAWY) 

 
 iczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa y 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 25 55 
18 25 180 360 
25  360 600 

Dwie osie 
12 28 270 350 
28 33 620 870 
33 38 880 1.300 
38  1.200 1.700 

Trzy osie 
12 38 700 1.000 
38  1.000 1.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabyway: 

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  egnicy, 59-220  egnica, 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. Treśy wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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