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3983 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU  

z dnia 21 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących 
od odd2 roku 

 Działając 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 14, 
art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska uchwala: 
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I. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI  

§ 1 

1. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł od 1 m2 
powierzchni gruntów, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 
1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych  –  0,53 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  – 18,35 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 – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego: 
–  3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
– od garaży – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
– od komórek – 2,95 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. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) Nieruchomości budynkowe przeznaczone na cele 

rolne niewykorzystywane rolniczo, o ile nie jest w 
nich prowadzona działalność gospodarcza. 

2) Nieruchomości przeznaczone na cele wychowaw-
cze, oświatowe, opieki społecznej, kultury, kultury 
fizycznej, ochrony granic i ochrony przeciwpożaro-
wej. 

II. WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD 
POSIADANIA PSÓW 

§ 3 

1. Od posiadania pierwszego i każdego następnego 
psa – 15,00 zł. 

2. Podatek płatny jest bez wezwania, jednorazowo do 
dnia 31 marca roku podatkowego. 

§ 4 

Rejestrację oraz wymiar i pobór podatku od nierucho-
mości i od posiadania psów prowadzi: 
1. Urząd Miejski w Złotym Stoku. 
2. Sołtysi w sołectwach. 

IV. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIEJSCOWEJ ORAZ 
OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI 
URZĘDOWE  

§ 5 

1. Ustala się opłatę administracyjną za wypisy i wyry-
sy z planu zagospodarowania przestrzennego w 
wysokości: 
a) za wypis (za każdy symbol planistyczny) – 

45,00 zł 
b) za wyrys (za każdą mapkę) – 45,00 zł. 
nie więcej niż 206,34 zł. 

§ 6 
Tracą moc uchwały: 
– Rady Miejskiej nr XXXIRa216a2005 z dnia 23 listo-

pada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości 
podatków i opłat lokalnych na 2006 rok (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 259, poz. 4500), 

– Rady Miejskiej nr XXXRa219a05 z dnia 14 grudnia 
2005 r. o zmianie uchwały nr XXXIRa216a2005 z 
dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia 
wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 259, 
poz. 4501), 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Złote-
go Stoku. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWODNIPZZPW RNDW 
 

JERZY TICHANOWICZ
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3984 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU  

z dnia 21 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty taryowej obowiązującej od odd2 roku 

 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 późn. zm.) 
oraz art.15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę targową za każdy dzień handlu na 
targowisku zlokalizowanym w Złotym Stoku przy  
ul. Wiejskiej, według następujących stawek: 
1. Od sprzedaży płodów rolnych przez działkowiczów  
  –  4,00 zł 
2. Od sprzedaży płodów rolnych przez rolników   
  –  7,00 zł 
3. Od sprzedaży pozostałych artykułów (przemysło-

wych, rolnych) – 13,00 zł 

§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inka-
sa. 

2. Wysokość inkasa ustala się na 100%. 

§ 3 

1. Inkasentem opłaty targowej ustala się Klub Spor-
towy „UNINy w Złotym Stoku. 

2. Szczegółowe zasady rozliczeń określi umowa za-
warta pomiędzy kurmistrzem a Klubem Sportowym 
„UNINy w Złotym Stoku.  

§ 4 

Nadzór nad prawidłowością poboru opłat targowych 
na targowisku sprawują upoważnieni przez kurmistrza 

Złotego Stoku pracownicy Urzędu Miejskiego, a w 
zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych z pobie-
rającym opłatę targową – Skarbnik Gminy. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXXIRa217a05 z dnia 23 listo-
pada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
targowej w 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 2005 r. Nr 248, poz. 3987).  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Złote-
go Stoku. 

§ 7 

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

PRZEWODNIPZZPW RNDW 
 

JERZY TICHANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU  

z dnia 21 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących od odd2 roku 

 Działając 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co na-
stępuje: 
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WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 

§ 1 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i poniżej 12 t. 
a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie       600 zł. 
b) powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie       800 zł. 
c) powyżej 7,5 t do 9 t włącznie     1000 zł. 
d) powyżej 9 a poniżej 12 t      1200 zł 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (art. 8 pkt 2 ustawy) 
stawki podatku 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 zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1800 1800 

13 14 1800 1800 

14 15 1800 1800 

15  1800 1800 

Trzy osie 

12 17 1800 1800 

17 19 1800 1800 

19 21 1800 1800 

21 23 1800 1800 

23 25 1800 1800 

25  2000 2000 

Cztery osie i więcej 

12 25 2000 2000 

25 27 2000 2000 

27 29 2000 2000 

29 31 2200 2300 

31  2200 2300 

 
 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t  i poniżej 12 t. 
a) od 3,5 t do 5,5 t  800 zł 
b) od 5,5 t do 7,5 t  1000 zł 
c) od 7,5 t – 9,5 t 1200 zł 
d) powyżej 9,5 t i poniżej 12 t  1400 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 (art. 8 pkt 4 ustawy) z 
tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki po-
datku wynoszą:  
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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 1400 1500 

18 25 1500 1600 

25 31 1600 1700 

31  1700 1900      

3  osie 

12 40 2000 1900 

40  2000 2300 

 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 t 

i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego. 
a) od 7 t do 9 t włącznie   600 zł 
b) powyżej 9 t i poniżej 12 t   700 zł 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego  (art.8 pkt 6 ustawy) z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu  

pojazdów: naczepaa 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 zawie-
szenia osi jezdnych 

1  oś 

12 18   1200 1200 

18 25   1200 1200 

25    1400 1400 

2  osie 

12 28 1400 1400 

28 33 1400 1400 

33 38 1400 1400 

38  1600              1600 

3  osie 

12 38 1600 1600 

38  1600 1600 
 
7. Nutobusy w zależności od ilości miejsc do siedzenia 

a) mniejszej niż 30 miejsc  800 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1000 zł 
 

§ 2 

Ustala się zniżki w podatku od środków transportowych w wysokości: 
a) 50% dla pojazdów, którymi świadczone są publiczne usługi transportu osób na terenie gminy Złoty Stok, 
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b) 20% dla pojazdów wymienionych w  § 1  ust. 1, 3, 5, 7, których wiek w roku podatkowym nie przekro-
czy 3 lat.  

§ 3 

Traci moc § 3 uchwały Rady Miejskiej nr XXXIRa216a2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia 
wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 259,  
poz. 4500).  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Złotego Stoku. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
 

JERZY TICHANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 

 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. 5 ust. 1,  art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
i 874 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w kogu-
szowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

I. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości dla 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej, w sposób następujący: 
1. Od yruntów: 

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

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od 1 m² powierzchni d,34 zł  

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użyt-

kowej d,52 zł  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni 
użytkowej  16,51 zł  

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

materiałem siewnym od 1 m² powierzchni 
użytkowej 8,66 zł  

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

  3,25 zł 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego oraz organizacje pożytku publiczne-
go – od 1 m² powierzchni użytkowej  
– garaży  6,o3 zł 
– pozostałych budynków 3,59 zł  

3. Od budowli  o% ich wartości 
II. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości dla 

podmiotów rozpoczynających działalność gospo-
darczą na terenie gminy w roku  2007, zatrudniają-
cych co najmniej 5 pracowników, w sposób nastę-
pujący: 
1. Od yruntów związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – od 1 m² powierzchni d,35 zł 

2. Od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
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 na prowadzenie działalności gospodarczej – od  
1 m2 powierzchni użytkowej 8,o5 zł  

3. Od budowli  o% ich wartości 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości zajęte przez instytucje kultury działa-

jące na mocy ustawy z 25 października 1991 r. 
 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej.  

2. nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, przez podatników mających zawartą 
umowę o świadczenie tych usług z Narodowym 
Funduszem Ochrony Zdrowia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
koguszowa-Gorc. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK

____________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związ-

ku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 
maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 

1) dyrektywy 92a106aEWG 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 1999a62aWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych 

 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.), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (tekst jednolity:  Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75,  poz. 758) Rada 
Miejska w koguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy koguszów-
Gorce wg kryteriów: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

od 3,5 do 5,5 włącznie 646,10 

powyżej 5,5 do    9 włącznie 1.076,80 

powyżej 9  1.292,20 

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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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 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1.314,10 2.282,50 
13 14 1.336,00 2.294,00 
14 15 1.356,80 2.304,40 
15  1.378,70 2.325,20 

Trzy osie 
12 17 1.336,00 2.347,00 
17 19 1.356,80 2.370,00 
19 21 1.378,70 2.380,30 
21 23 1.399,50 2.390,80 
23 25 1.411,00 2.401,20 
25  1.443,20 2.412,60 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.464,10 2.423,10 
25 27 1.487,00 2.433,50 
27 29 1.507,70 2.444,90 
29 31 1.722,00 2.474,90 
31  1.722,00 2.474,90 

 

 

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  1.5d2,5d zł 

 
4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-

puszczalnej 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 podatku 
(w złotych) 

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 1.314,10 1.852,40 
18 25 1.336,00 1.862,80 
25 31 1.356,80 1.873,30 
31  1.470,60 1.953,70 

Trzy osie 
12 40 1.399,50 1.905,60 
40  1.794,10 2.527,70 

 

 

 

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego  1.o9o,od zł 

 
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa cał-
kowita 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 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 1.314,10 1.356,80 
18 25 1.336,00 1.378,70 
25  1.356,80 1.399,50 

Dwie osie 
12 28 1.378,70 1.421,40 
28 33 1.399,50 1.443,20 
33 38 1.421,40 1.464,10 
38  1.443,20 1.770,10 

Trzy osie 
12 38 1.464,10 1.507,50 
38  1.487,00 1.905,60 

 

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

Liczba miejsc do siedzenia 
Stawka podatku 

(w złotych) 
mniej niż 30 1.507,50 
równa lub wyższa niż 30 1.906,00 

 

§ 2 
Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wyprodukowane przed 1 stycznia 
1960 r. 

§ 3 

Stawki określone w § 1 obowiązują bez względu na wpływ pojazdu na środowisko naturalne. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta koguszowa-Gorc. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 

_________________ 
I)  Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związ-

ku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem  
1 maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92a106aEWG 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 1999a62aWE 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 Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów, terninów  
płatności oraz poboru i zwolnienia z teyo podatku 

 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. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska 
w koguszowie-Gorcach  uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się roczną stawkę podatku od posiadania 
psów: od każdego psa  –  31,3d zł 

§ 2 

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca  roku 
podatkowego. 

§ 3 

Podatek jest płatny jednorazowo bez wezwania w 
terminie do 31 marca roku podatkowego lub   w ciągu 
miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa. 

§ 4 

Pobór podatku powierza się Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółce z o.o. w koguszowie-Gorcach 

ustalając z tego tytułu prowizję w wysokości 12,5% 
od zainkasowanych należności. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi  Miasta 
koguszowa-Gorc. 

§ 6 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK

____________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związ-

ku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem  
1 maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 

1) dyrektywy 92a106aEWG 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 1999a62aWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia opłaty taryowej i niejsc taryowych na terenie niasta 
Boyuszowa-Gorc 

 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. 15, art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy  z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 
758) Rada Miejska w koguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się prowadzenie handlu na terenie miasta kogu-
szowa-Gorc w miejscach do tego przeznaczonych. 

§ 2 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej, doko-
nujących wszelkiej sprzedaży – w sposób następujący: 
1. z sanochodu osoboweyo, strayanu, stołu –  

11,dd zł 
o. innych sanochodów, przyczep, naczep – oo,dd zł 
3. z wózka ręczneyo, roweru, ręki, kosza, wiadra – 

4,6d zł 

§ 3 

1. Ustala się tryb ściągania opłaty targowej w formie 
inkasa. 

2. Pobór opłaty powierza się Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej Spółce z o.o. w koguszowie-
Gorcach ustalając z tego tytułu prowizję w wyso-
kości 80% od pobranych kwot, uwzględniając przy 
tym sprzątanie placów i miejsc targowych.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
koguszowa-Gorc. 

§ 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 r. 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK

___________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związ-

ku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 
maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 

1) dyrektywy 92a106aEWG 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 1999a62aWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane 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 BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie opłaty adninistracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 
z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w koguszo-
wie-Gorcach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w koguszowie-
Gorcach: 
1. określa wysokość stawek opłaty administracyjnej, 
2 określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płat-

ności opłaty administracyjnej. 

§ 2 

Ustala się opłatę administracyjną w wysokości: 
1. za wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – 30 zł, 
2. za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – 36 zł. 

§ 3 

Opłata administracyjna płatna jest na rachunek ban-
kowy Urzędu Miejskiego w koguszowie-Gorcach przed 

wykonaniem czynności urzędowej, od której jest ona 
pobierana. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
koguszowa-Gorc. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK

____________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związ-

ku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z dniem 1 
maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 

1) dyrektywy 92a106aEWG 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 1999a62aWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia  aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wyda-
nie specjalne. 
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3991 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchoności w ranach ponocy  
de nininis 

 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. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z 2006 r. ze zmianami) oraz rozporządzenia Komisji Wspólnoty 
Europejskiej nr 69a2006 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis (Dz. Urz. Wspólnoty Europejskiej L 10 z 13 stycznia 2001 r. str. 30) 
Rada Miejska w Stroniu oląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nierucho-
mości będące własnością osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek  nieposiadających osobowości prawnej: 
1) w których zostanie uruchomiona po raz pierw-

szy działalność gospodarcza w zakresie świad-
czenia usług noclegowych lub gastronomicz-
nych. Zwolnienie obejmuje budynki lub ich czę-
ści związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, w których dotychczas nie było pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Zwolnienie 
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w któ-
rym powstał obowiązek podatkowy w podatku 
od nieruchomości w zakresie powierzchni użyt-
kowej budynków lub ich części, związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej i 
trwa przez okres dwóch lat.   

2) na których prowadzone są inwestycje w zakre-
sie budowy obiektów gastronomicznych, hote-
larskich, infrastruktury turystycznej i sportowej. 
Warunkiem przyznania zwolnienia jest: 
– rozpoczęcie inwestycji w okresie jednego ro-

ku kalendarzowego od dnia nabycia nieru-
chomości, 

– uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– rozpoczęcie inwestycji stwierdzone przez 

upoważnionego pracownika Urzędu Miejskie-
go w Stroniu oląskim. 

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym fak-
tycznie rozpoczęto realizację inwestycji i obej-
muje wyodrębnione geodezyjnie nieruchomości 
gruntowe, na których prowadzone są inwesty-
cje. Zwolnienie trwa przez okres 6 miesięcy, 
przy czym podatnik, który uzyskał zwolnienie, 
ma możliwość przedłużenia zwolnienia na okres 
kolejnych 6 miesięcy, jeżeli po pierwszym okre-
sie zwolnienia udokumentuje, iż stopień za-
awansowania inwestycji wynosi co najmniej 
25%. Ww. zwolnienie na wniosek podatnika 
może zostać przedłużone na okres kolejnych  
12 miesięcy, jeżeli podatnik wykaże, iż stopień 

realizacji inwestycji po pierwszym roku jej trwa-
nia wynosi co najmniej 50%. Łączny okres 
zwolnienia w stosunku do przedmiotowej nieru-
chomości może trwać nie dłużej niż dwa lata. 

3) na których uruchomiona zostanie po raz pierw-
szy działalność gospodarcza. 
a. Zwolnieniu podlegają grunty, budynki i bu-

dowle będące zarówno własnością osób fi-
zycznych, osób prawnych oraz  jednostek or-
ganizacyjnych, w tym spółek  nieposiadają-
cych osobowości prawnej, jak również będą-
ce w posiadaniu zależnym ww. podmiotów. 

b. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości 
zależny jest od zatrudnienia pracowników  
z terenu gminy Stronie oląskie w pełnym 
wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę, w 
ten sposób iż: 
– przy zatrudnieniu minimum 10 osób – 

zwolnienie na okres 2 lat; 
– przy zatrudnieniu minimum 20 osób – 

zwolnienie na okres 4 lat; 
– przy zatrudnieniu minimum 40 osób – 

zwolnienie na okres 6 lat; 
– przy zatrudnieniu minimum 60 osób – 

zwolnienie na okres 7 lat; 
– przy zatrudnieniu minimum 80 osób – 

zwolnienie na okres 8 lat; 
– przy zatrudnieniu minimum 100 osób – 

zwolnienie na okres 10 lat. 
c. Stan zatrudnienia nie może się zmniejszyć w 

okresie, w którym zwolnienie będzie obowią-
zywać. 

d. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym powstał obowiązek po-
datkowy w podatku od nieruchomości w za-
kresie powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części, związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.  

e. Podatnik, któremu zwolnienie zostało przez 
organ podatkowy przyznane, ma obowiązek 
w okresie obowiązywania zwolnienia do 
składania informacji organowi podatkowemu, 
w zakresie stanu zatrudnienia. Wykaz winien 
być składany cztery razy do roku, w terminie 
do dnia ostatniego miesiąca kończącego 
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kwartał w danym roku podatkowym oraz 
powinien zawierać następujące informacje: 
– imię i nazwisko osoby zatrudnionej wraz  

z adresem zamieszkania, 
– wymiar czasu pracy zatrudnionej osoby, 
– datę zatrudnienia osoby zatrudnionej, 
– rodzaj umowy, na której podstawie osoba 

wykonuje obowiązki   pracownicze. 
f. W razie stwierdzenia, iż wykaz określony  

w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. e został złożony nie-
zgodnie ze stanem faktycznym lub podatnik 
nie dopełnił warunku, który spowodował 
przyznanie zwolnienia, przedmiotowe zwol-
nienie przestaje obowiązywać od pierwszego 
dnia następnego miesiąca, w którym zaistnia-
ło zdarzenie powodujące utratę uprawnienia 
do uzyskania zwolnienia. W takim wypadku 
podatnik traci uprawnienia do ponownego 
uzyskania zwolnienia z tytułu określonego w 
§ 1 ust. 1 pkt 3.  

4) wykorzystywane wyłącznie do uprawiania spor-
tów zimowych, wybudowane i dopuszczone do 
użytkowania na podstawie pozwolenia właści-
wego organu po dniu 1 stycznia 2007 r. Zwol-
nienie dotyczy wyłącznie budowli takich jak: 
wyciągi narciarskie, koleje gondolowe i linowe 
oraz instalacje sztucznego naśnieżania. Zwolnie-
nie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, 
kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku 
od nieruchomości i trwa przez okres 2 lat. 

5) w których zostanie uruchomiona działalność go-
spodarcza w zakresie świadczenia usług nocle-
gowych lub gastronomicznych. 
a. zwolnienie dotyczy budynków lub ich części, 

które faktycznie są związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w zakresie świad-
czenia usług noclegowych i gastronomicz-
nych,  

b. zwolnienie nie dotyczy budynków nowo wy-
budowanych, tj. dopuszczonych do użytko-
wania po dniu 1 stycznia 2004 r. 

c. warunkiem przyznania zwolnienia jest ponie-
sienie przez właściciela nieruchomości udo-
kumentowanych nakładów inwestycyjnych 
dotyczących przedmiotowej nieruchomości, 
w zależności od wysokości których, okres 
zwolnienia wynosi: 
– 200000 zł – okres zwolnienia 1 rok, 
– 300000 zł – okres zwolnienia 2 lata, 
– 500000 zł – okres zwolnienia 3 lata. 

d. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia 
roku następującego po roku, w którym po-
datnik złożył wniosek w zakresie zwolnienia 
oraz jednocześnie rozpoczął działalność w za-
kresie świadczenia usług gastronomicznych 
lub noclegowych w przedmiotowej nieru-
chomości. 

e. Do wniosku o zwolnienie podatnik dołącza: 
– dokumenty księgowe potwierdzające po-

niesienie nakładów inwestycyjnych, 
– oświadczenie, iż nakłady te zostały ponie-

sione na przedmiotową nieruchomość, 
– dokumenty urzędowe, potwierdzające, iż 

inwestycja prowadzona jest zgodnie  
z prawem budowlanym.  

6) W przypadku zbiegu zwolnień zawartych w ni-
niejszej uchwale, stosuje się zwolnienie korzyst-
niejsze dla podatnika, bez możliwości pokrycia 
się okresów zwolnienia. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nierucho-
mości będące własnością osób fizycznych: 
1) w których uruchomiona zostanie po raz pierw-

szy działalność gospodarcza, przez osoby fi-
zyczne lub spółki osób fizycznych. Zwolnienie 
obejmuje budynki lub ich części związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, w których 
dotychczas nie było prowadzonej działalności 
gospodarczej. Zwolnienie obowiązuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym powstał obowią-
zek podatkowy w podatku od nieruchomości w 
zakresie powierzchni użytkowej budynków lub 
ich części, związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej i trwa przez okres 
dwóch lat. Warunkiem korzystania ze zwolnienia 
jest zatrudnianie minimum trzech pracowników z 
terenu Gminy Stronie oląskie w pełnym wymia-
rze godzin, na umowę o pracę. Stan zatrudnienia 
w odniesieniu do trzech osób zatrudnionych z 
terenu Gminy Stronie oląskie nie może się 
zmniejszyć w okresie, w którym zwolnienie bę-
dzie obowiązywać.  

2) w których po dniu 1 stycznia 2007 roku, zosta-
nie uruchomiona po raz pierwszy działalność go-
spodarcza dla ludności w zakresie: 
– krawiectwa, 
– stolarstwa, 
– malarstwa mieszkań i budynków, 
– szewstwa, 
– maglowania, 
– pralnictwa, 
– przetwórstwa ogólno-spożywczego, 
– kowalstwa, 
– pamiątkarstwa. 
Zwolnienie obejmuje budynki lub ich części 
związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, w których dotychczas nie było prowa-
dzonej działalności gospodarczej. Zwolnienie 
obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w któ-
rym powstał obowiązek podatkowy w podatku 
od nieruchomości w zakresie powierzchni użyt-
kowej budynków lub ich części, związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej i trwa 
przez okres dwóch lat.   

3) w których osoba fizyczna posiadająca status 
bezrobotnego, po raz pierwszy otworzy działal-
ność gospodarczą oraz po raz pierwszy stanie 
się podmiotem gospodarczym. Zwolnienie obej-
muje budynki lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, w których 
dotychczas nie było prowadzonej działalności 
gospodarczej. Zwolnienie obowiązuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym powstał obowią-
zek podatkowy w podatku od nieruchomości w 
zakresie powierzchni użytkowej budynków lub 
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ich części, związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej i trwa przez okres 
dwóch lat.   

§ 3 

1. Udzielona na podstawie niniejszej uchwały pomoc 
publiczna stanowi pomoc de minimis. 

2. Wartość brutto planowanej pomocy de minimis dla 
jednego przedsiębiorcy, łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis, uzyskanej przez niego w okre-
sie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystą-
pienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, nie może 
przekroczyć kwoty będącej równowartością 100 
tysięcy euro. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od po-
datku od nieruchomości w ramach pomocy de mi-
nimis obowiązany jest dołączyć do wniosku 
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, ja-
kie otrzymał w okresie 3 kolejnych lat poprzedzają-
cych datę, od której będzie przysługiwało zwolnie-
nie.   

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia 
oląskiego. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr IIa7a02 Rady Miejskiej w Stroniu 
oląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie poli-
tyki podatkowej oraz ulg i zwolnień w podatkach i 
opłatach lokalnych. 

§ 6 

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

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.        
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI

 
 
 
 
 
 

399o 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie polityki podatkowej w Gninie Stronie Śląskie 

 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. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3, art. 14 pkt 4, art. 19 
pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. ze zmianami), Rada Miejska w Stro-
niu oląskim uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchoności. 
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

a. nieruchomości zajęte na biblioteki publiczne i ich 
filie, cmentarze oraz gminne wysypiska śmieci – 
w zakresie wszystkich podstaw podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

b. strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych, 
których właścicielami są osoby fizyczne. 

c. nieruchomości zajęte pod statutową działalność 
Ochotniczych Straży Pożarnych – w zakresie 
wszystkich podstaw objętych podatkiem od nie-
ruchomości. 

d. hale sportowe oraz kryte pływalnie służące do 
uprawiania sportu i rekreacji, z wyjątkiem części 
tych nieruchomości, w których prowadzona jest 
inna działalność gospodarcza. 

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki 
mieszkalne, będące własnością osób fizycznych,  
w których nie jest prowadzona działalność gospo-
darcza. Warunkiem przyznania zwolnienia jest wy-
konanie z własnych środków jednej z następują-
cych inwestycji: 
a. budowa systemu asenizacji indywidualnej – na 

okres jednego roku. 
b. podłączenie nieruchomości do kolektora ścieków 

– na okres dwóch lat. 
c. wykonanie elewacji budynków lub wykonanie 

nowego pokrycia dachowego przez właściciela 
lub współwłaścicieli – na okres dwóch lat. 

d. warunkiem uzyskania zwolnienia w podatku od 
nieruchomości jest odbiór inwestycji, dokonany 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego. 
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e. w przypadku inwestycji nieobjętych prawem bu-
dowlanym, podatnik ubiegający się o zwolnienie 
musi powiadomić pisemnie o inwestycji Urząd 
Miejski w Stroniu oląskim. 

f. warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od 
nieruchomości jest wcześniejsze uzgodnienie 
inwestycji oraz podpisanie porozumienia z Urzę-
dem Miejskim w Stroniu oląskim oraz odbiór in-
westycji przez upoważnionego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Stroniu oląskim. 

g. zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym 
mowa w § 1 pkt 2 lit. a, b, c liczy się od pierw-
szego dnia roku następującego po roku, w któ-
rym nastąpił odbiór inwestycji, i obejmuje bu-
dynki bezpośrednio związane z inwestycją. 
Zwolnienie nie dotyczy budynków dopuszczo-
nych do użytkowania po dniu 1 stycznia 2003 r. 
decyzją właściwego organu. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów. 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów, psy, które 
zostaną zgłoszone do Gminnego Rejestru Psów  
i otrzymają identyfikator według ustalonego wzoru. 
kurmistrz Stronia oląskiego prowadzi Gminny Rejestr 
Psów i określa wzór identyfikatora. 

§ 3 

Opłata taryowa. 
Zwalnia się z opłaty targowej rolników z terenu Gminy 
Stronie oląskie, sprzedających mleko i jego produkty 

pochodne wytworzone we własnym gospodarstwie 
rolnym. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia 
oląskiego. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr IIa7a02 Rady Miejskiej w Stroniu 
oląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie poli-
tyki podatkowej oraz ulg i zwolnień w podatkach  
i opłatach lokalnych. 

§ 6 

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

§ 7 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 

 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. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z 2006 r. ze zmianami), Rada Miejska w Stroniu oląskim uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Stronie 
oląskie:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,58 zł od 1 m² powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, w zakresie sportów zimowych,  
z wyjątkiem gruntów pod budynkami, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,13 zł od 1 m² 
powierzchni,  

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 2,67 zł 
od 1 ha powierzchni,  

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,11 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych – 0,41 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
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b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 13,52 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 5,18 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,72 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 3,95 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej;  

3) od budowli: 
a) wykorzystywanych wyłącznie do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz służących wyłącz-
nie do zbiorowego oczyszczania i odprowa-
dzania ścieków – 1,5% ich wartości, 

b) wykorzystywanych do uprawiania sportów 
zimowych, tj.: wyciągi narciarskie, koleje 
gondolowe i krzesełkowe, instalacje sztucz-
nego naśnieżania – 1% ich wartości, 

c) innych niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3  
lit a i b – 2% ich wartości.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia 
oląskiego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXRa305a05 Rady Miejskiej  
w Stroniu oląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek podatków od nieru-
chomości. 

§ 4 

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

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych 

 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. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 z 2006 r. ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu oląskim uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

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

od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, daty produkcji pojazdu i posiadania katalizatora spalin przez 
pojazd wynoszą:  

 
Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka pojazdu w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Pojazd wyprodukowany po 
roku 1990 bez katalizatora 

spalin 

Pojazd wyprodukowany  
w roku 1990 i wcześniej  
bez katalizatora spalin 

Pojazd z katalizatorem  
spalin 

3,5 5,5 500 600 400 
5,5 9,0 900 1000 800 
9,0 12,0 1100 1200 1000 
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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 zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1290 1340 
13 14 1300 1350 
14 15 1310 1360 
15  1320 1370 

Trzy osie 
12 17 1330 1380 
17 19 1340 1390 
19 21 1350 1400 
21 23 1360 1410 
23 25 1370 1580 
25  1380 1590 

Cztery osie i więcej 
12 25 1390 1440 
25 27 1400 1450 
27 29 1410 1660 
29 31 1660 2210,00 
31  1670 2220,00 

 
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 wyprodukowany 

po roku 1990  
bez katalizatora spalin 

Pojazd wyprodukowany  
w roku 1990 i wcześniej 
bez katalizatora spalin 

Pojazd z katalizatorem 
spalin 

3,5 5,5 1210 1260 1100 
5,5 9,0 1230 1290 1150 
9,0 12,0 1250 1300 1200 

 
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 całkowi-

ta 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 1300 1500 
18 25 1310 1510 
25 31 1320 1520 
31  1420 1740 

Trzy osie 
12 40 1.250 1730 
40  1730 2290 
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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, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego 800 zł, 

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 18 850 900 
18 25 860 910 
25  870 920 

Dwie osie 
12 28 950 1100 
28 33 960 1150 

33 38 970 1300 

38  1150 1700 
Trzy osie 

12 38 850 950 
38  950 1290 

 
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 wyprodukowany 

po roku 1990  
bez katalizatora spalin 

Pojazd wyprodukowany  
w roku 1990 i wcześniej 
bez katalizatora spalin 

Pojazd z katalizatorem 
spalin 

Mniej niż 30 miejsc 1100 1150 1000 
Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1210 1260 1100 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia oląskiego. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXRa306a05 Rady Miejskiej w Stroniu oląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§ 4 

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

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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3995 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zniany uchwały nr wwwVr31drd5 Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skin z dnia o1 listopada odd5 r. w sprawie określenia wzorów fornularzy 
                           infornacji i deklaracji podatkowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. ze zmianami), art. 6a 
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. 
Nr 136, poz. 969 z 2006 r. ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z 2002 r. ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu oląskim uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr XXXRa310a 
a05 Rady Miejskiej w Stroniu oląskim z dnia 21 listo-
pada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. Załącznik po 
zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr XXXRa310a 
a05 Rady Miejskiej w Stroniu oląskim z dnia 21 listo-
pada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych. Załącznik po 
zmianie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia 
oląskiego. 
 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 264 –  23399  – Poz. 3995 
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3996 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚDYSKIM 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zniany uchwały nr wwwVr3d8rd5 Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skin z dnia o1 listopada odd5 r. w sprawie określenia stawki opłaty 
         taryowej oraz zasad poboru opłaty taryowej w drodze inkasa 

 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. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 z 2006 r. ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXRa308a05 Rady Miejskiej w Stroniu 
oląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa, wprowadza się następujące 
zmiany: 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obo-

wiązującą na terenie Gminy Stronie oląskie w wy-
sokości 25 zł, z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obo-
wiązującą na terenie Gminy Stronie oląskie w wy-
sokości 5 zł, za sprzedaż wyrobów gastronomicz-
nych z samochodu lub przyczepy, wyposażonych  
w urządzenia przeznaczone do ich wytworzenia, 
bądź przetworzenia. Warunkiem zastosowania 
dziennej stawki opłaty targowej określonej w § 1 
pkt 2 jest sprzedaż wyrobów gastronomicznych  
w miejscu ich wytworzenia, bądź przetworzenia.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Stronia 
oląskiego. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wyniaru podatku 
rolneyo 

 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 późn. zm.), 
art. 6 ust. 3, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru  
podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 paź-
dziernika 2006r. w sprawie średniej ceny skupu ży-
ta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. 
(M.P. Nr 74, poz. 745), stanowiącą podstawę obli-
czania podatku rolnego na terenie Gminy Strzegom 

z kwoty 35,52 zł za 1 dt na kwotę 32,00 zł  
za 1 dt. 

2. Pena skupu żyta ustalona w ust. 1 obowiązuje od  
1 stycznia 2007 roku. 

§ 2 

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem banków, 
urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego oraz  
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w kasie Urzędu Miejskiego i za pośrednictwem inka-
sentów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 85a05 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 
 

§ 5 

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

 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ WASYLISZYN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchoności 

 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 późn. zm.), 
art. 5, art. 6 ust. 12, 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 z późn. zm) 
Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 roku w nastę-
pującej wysokości:  

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od  
1 m2 powierzchni użytkowej  – 0,50 zł 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² 
powierzchni użytkowej          – 17,85 zł 

3. Od budynków składowych, to jest komórek nie-
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go oraz pomieszczeń gospodarczych po byłych 
gospodarstwach rolnych z wyjątkiem zajętych na 
działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub le-
śna, a będących w posiadaniu emerytów lub ren-
cistów z tytułu  prowadzenia gospodarstwa rol-
nego – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,30 zł  

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 
m2 powierzchni użytkowej – 8,00 zł 

5. Od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych – od 1 m² po-
wierzchni użytkowej             – 3,75 zł 

6. Od pozostałych budynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej  

  – 6,00 zł 

7. Od budowli – ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-
kach i opłatach Lokalnych  – 2% 

8. Od gruntów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
– od 1 m² powierzchni           – 0,67 zł 

9. Od  gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – od 1 m2 powierzchni  – 0,18 zł 

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

§ 2 

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nierucho-
mości budynki gospodarcze służące wyłącznie działal-
ności rolniczej w gospodarstwach rolnych, położone 
na gruntach innych niż użytki rolne. 

§ 3 

1. Podatek od nieruchomości z terenu miasta i wsi 
płatny jest za pośrednictwem banków, urzędów 
pocztowych na koszt zobowiązanego oraz w kasie 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, 
wchodzący w skład zobowiązania pieniężnego, 
płatny jest za pośrednictwem inkasentów, w kasie 
Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem banków  
i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr 86a05 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się kurmistrzowi Strze-
gomia. 

 

§ 6 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ WASYLISZYN      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3999 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wzorów fornularzy infornacji i deklaracji  
podatkowych 

 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 późn. zm.) w 
związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia  5 listopada  1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości: 
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. 

§ 2 

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

nego (IR-1) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek 
leśny: 

a) określa się wzór informacji w sprawie podatku le-
śnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały. 

b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) 
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wzory informacji i deklaracji, o których mowa w § 1, 
2 i 3 niniejszej uchwały, obowiązują od 1 stycznia 
2007 roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 6 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ WASYLISZYN
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4ddd 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WDEA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjnowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolneyo  dla Miasta i Gniny Wleń 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dziegminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. określoną w komuni-
kacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2006 r. przyjmowaną do obliczenia 
podatku rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł za 1 dt 
do kwoty 3d,dd zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 
2007. 
 

 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW MIESTN I GMINW 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
 
 
 

4dd1 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WDEA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 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.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta 
i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchomości wynosi rocznie: 
1. od yruntów: 

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

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

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

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych  

– od 1 m2 powierzchni użytkowej  d,53 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  12,4d zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym  
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  8,53 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych  
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  3,66 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  5,9o zł 
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3. od budowli wy wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych  – o% ich wartości 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 3 

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

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 184aXXXRIIa05 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości, jednakże 
nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2007 r. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW MINSTN I GMINW 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
 
 
 
 
 

4ddo 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WDEA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenie stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 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.), 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 ze zm.) Rada Miasta 
i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych wynosi: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

Lp. 
Samochody ciężarowe  

o dopuszczalnej masie całkowitej 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

1. od  3,5 do 5,5 włącznie 592 zł 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 765 zł 
3. powyżej 9 i  mniejszej niż12 871 zł 

 
 
2. od samochodów ciężarowych w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia: 
 

Liczba osi i dopuszczalna  
masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
1 2 3 4 5 

Dwie osie 
1. 12 13 871 896 
2. 13 14 871 927 
3. 14 15 927 980 
4. 15  1.175 1.324 
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                                cd. tabeli 
1 2 3 4 5 

Trzy osie 
5. 12 17 1.035 1.089 
6. 17 19 1.091 1.200 
7. 19 21 1.200 1.308 
8. 21 23 1.308 1.417 
9. 23 25 1.492 1.671 
10. 25  1.523 1.671 

Cztery osie i więcej 
11. 12 25 1.634 2.013 
12. 25 27 1.962 2.122 
13. 27 29 2.068 2.232 
14. 29 31 2.290 2.505 
15. 31  2.341 2.505 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  
 
 

Lp. 
Ciągniki siodłowe i balastowe łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

1. od 3,5 – poniżej 12 1.417 
 
 
 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

 
 

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Dwie osie 

1. 12 18 1.310 1.525 
2. 18 25 1.417 1.634 
3. 25 31 1.523 1.745 
4. 31  1.808 1.936 

Trzy osie 
5. 12 40 1.904 1.915 
6. 40  2.448 2.505 

 
 
 
5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-

ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton: 

 
 

Lp. 
Przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem  

silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

1. od 7 – poniżej 12 980 
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6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita zespołu pojazdów:  

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Jedna oś 

1. 12 18 330 439 
2. 18 25 439 654 
3. 25  543 872 

Dwie osie 
4. 12 28 654 1.089 
5. 28 33 871 1.363 
6. 33 38 1.226 1.470 
7. 38  1.732 1.808 

Trzy osie 
8. 12 38 1.142 1.470 
9. 38  1.523 1.745 

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

Lp. Autobusy – ilość miejsc siedzących 
Stawka podatku 

(w złotych) 
1. Mniejszej niż 15 543 
2. Nie mniejszej niż 15 i mniejszej niż 30 763 
3. Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.634 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 186aXXXRIIa05 Rady Miasta i Gminy Wleń  
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie  określenia stawek podatku od środków transportowych, jednakże nie 
wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2007 r. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW MINSTN I GMINW 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 
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4dd3 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WDEA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 14 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.), 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 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby 
fizyczne, które na obszarze Miasta i Gminy Wleń po-
siadają psy. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów podlegających opodat-
kowaniu ustala się w wysokości 35,dd zł za każdego 
psa. 

§ 3 

Od podatku wolne jest, oprócz zwolnień wymienio-
nych w art. 13 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, posiadanie psów: 
1. szczeniąt do 6 tygodni, tj. do czasu ich odchowu, 
2. w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska. 

§ 4 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa, 
a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie 
posiadania. W przypadku wejścia w posiadanie psa po 
upływie I półrocza, podatek uiszcza się w połowie 
wysokości stawki rocznej. 

§ 5 

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 15 naja 
każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od powsta-
nia obowiązku podatkowego. 

§ 6 

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów  
w drodze inkasa przez sołtysów. 

2. Podatek może być uiszczony w kasie Urzędu Mia-
sta i Gminy Wleń. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi Miasta 
i Gminy Wleń. 

§ 8 

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

§ 9 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 185aXXXRIIa05 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie podatku od 
posiadania psów, jednakże nie wcześniej niż z dniem  
1 stycznia 2007 r. 

§ 10 

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

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW MINSTN I GMINW 

 
KATARZYNA KOTOŁOWSKA 

 
 

 
 

4dd4 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym1 (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się na terenie Gminy Dobroszyce roczne stawki 
podatku od środków transportowych, w wysokości 
określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określone w pozycjach 1, 3 i 7 załącznika do niniejszej 
uchwały stawki podatku od pojazdów posiadających 
katalizator spalin oraz o napędzie elektrycznym i napę-
dzanych paliwem gazowym obniża się o 20%. Warun-
kiem obniżki jest adnotacja w dowodzie rejestracyj-
nym. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXR-138a2005 Rady Gminy 
Dobroszyce z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW GMINW 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 

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

1. Dyrektywy 92a106aEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasada dla niektórych typów transportu kom-
binowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 

2. Dyrektywy 1999a62aWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 199 r.). 

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.  

 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gniny 
Dobroszyce z dnia 3d listopada 
odd6 r. (poz. 4dd4) 

 
 
Ustala się wysokość podatku od środków transportowych, który wynosi rocznie: 
1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 356zł 530zł 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 705zł 872zł 
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 872zł 1042zł 

 
2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 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 

inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 595 1347 
13 14 606 1358 
14 15 616 1369 
15  627 1379 

Trzy osie 
12 17 1091 1698 
17 19 1102 1708 
19 21 1113 1718 
21 23 1123 1728 
23 25 1133 1739 
25  1143 1750 
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                               cd. tabeli 
1 2 3 4 

Cztery osie i więcej 
12 25 1780 1828 
25 27 1790 1838 
27 29 1800 1848 
29 31 1811 2245 
31  1822 2245 

 
3) Piągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-

nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton  941zł 1044zł 

 
4) Piągniki 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) 

Stawka podatku (w złotych) 

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 1478 1791 
18 25 1514 1802 
25 31 1546 1833 
31  1567 1854 

Trzy osie i więcej 
12 40 1854 1953 
40  1880 2332 

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

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
od 7 ton i poniżej 12 ton 872zł 1044zł 

 
6) Przyczepy i naczepy, 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 

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

+ 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 

inny system  
zawieszenia  
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 344 611 
18 25 356 627 
25  366 648 

Dwie osie 
12 28 888 1358 
28 33 941 1410 
33 38 1201 1462 
38  1253 1828 

Trzy osie i więcej 
12 38 993 1358 
38  1044 1410 
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7) Nutobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

 Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
mniej niż 20 miejsc 791zł 873zł 
równej 20 a mniej niż 30 miejsc 1042zł 1175zł 
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1347zł 1478zł 

 
 

 

4dd5 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 

 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. 5 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) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Dobro-
szyce:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków –
0,67 zł od 1 m² powierzchni,  

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,23 zł od 1 m² powierzchni;  

2) od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 18,40 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,56 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,70 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

e) pozostałych:   
1) z zastrzeżeniem postanowienia ppkt.2 w niniej-

szej literze będących w  posiadaniu osób fizycz-
nych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 5,86 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej;  

2) od pozostałych, będących w posiadaniu emery-
tów i rencistów, o ile budynki lub ich części nie 

są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego  –  3,26 zł od 1 m² po-
wierzchni  użytkowej. 

3) będących w posiadaniu osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej, w tym spółek nieposiadających 
osobowości prawnej – w tym zajętych na pro-
wadzenie statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,23 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

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

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  
a) budynki, grunty i budowle  stanowiące własność 

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) budynki, grunty i budowle służące statutowej 
działalności w zakresie upowszechniania kultury, 
o charakterze użyteczności publicznej, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej;   

c) budynki, grunty i budowle służące statutowej 
działalności w zakresie ochrony przeciwpożaro-
wej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej; 

d) budynki,grunty lub ich części zajęte na potrzeby 
świetlic wiejskich; 

e) budynki, grunty i budowle  służące zaspokajaniu 
potrzeb w zakresie dostarczania wody, odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków oraz odbierania 
i unieszkodliwiania odpadów, o charakterze uży-
teczności publicznej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – w 
50%: 
a) nieruchomości lub ich części zajęte na prowa-

dzenie warsztatów  terapii  zajęciowej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 264 –  23429  – Poz. 4005, 4006 i 4007 

b) nieruchomości lub ich części zajęte na prowa-
dzenie domów opieki; 

c) nieruchomości lub ich części służące działalności 
w zakresie opieki zdrowotnej o charakterze uży-
teczności publicznej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr  XXXR-137a2005  Rady Gminy 
Dobroszyce  z dnia 22 listopada 2005 r. sprawie  po-
datku od nieruchomości.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Do-
broszyce. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 6 

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 1 stycznia 2007 r. 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW  GMINW 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI

 
 
 
 
 
 

4dd6 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolneyo 

 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)  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na terenie gminy Dobroszyce ogłoszoną  
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie  
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych  
trzech kwartałów 2006 r. (M. P. z 2006 r. Nr 74,  
poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 33,00 zł 
za 1 dt. 

§ 2 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW GMINW 

 
EDWARD PODCZASZYŃSKI 

 
 
 
 

4dd2 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCISZÓW 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchoności 

 Działając 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 póz. zm.), w związku z 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. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, 
poz. 758) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nie-
ruchomości: 
1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – d,68 zł 
od 1 no 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 organizację pożytku publicznego 
– d,od zł od 1 no powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – d,56 zł od 1 no powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,6d zł od 1 no powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 od 1 no powierzchni użyt-
kowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,25 zł od 1 no powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizację pożytku publicznego 
– 6,19 zł od 1 no powierzchni użytkowej 

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

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony 

przeciwpożarowej i w zakresie bezpieczeństwa pu-
blicznego, 

b) pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły  
w skład gospodarstwa rolnego przekazanego  
w zamian za emeryturę lub rentę pod warunkiem, iż 
nie są one zajęte na prowadzenie działalności go-
spodarczej innej niż rolnicza. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIIa201a05 Rady Gminy Marci-
szów z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie ustale-
nia wysokości opłat podatku od nieruchomości  
w 2006 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia  
2007 roku. 

 
PRZEWODNIPZZPW 

RNDW GMINW 
 

HENRYK MAZUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4dd8 

UCHWAŁA RADY GMINY W WADIMIU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na odd2 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591  z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1, art. 14, 15, 17, 18, 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844) w związku z Obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M.P. z 2006 r.  Nr 75, poz. 758) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co na-
stępuje:  
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§ 1 

Określa się następujące stawki roczne podatku od 
nieruchomości:   

1. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych  d,52 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 
gospodarczej   18,dd zł 

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym  8,66 zł 

4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych  3,25 zł  

5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych bu-
dynków lub ich części  6,1d zł 
w tym:  
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego  6,1d zł 

6. Od wartości budowli   o% 
7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z dzia-

łalnością gospodarczą, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków  
 d,62 zł  

8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zaję-
tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych    3,65 zł  

9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów   d,33 zł   
w tym: 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego  d,33 zł  

10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych następuje przez upoważnionego inkasenta. 

§ 2 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wy-
sokości 1d,- zł  
1. Podatek jest płatny bez wezwania do końca marca 

każdego roku lub w ciągu 14 dni od momentu wej-
ścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Gminy w 
Walimiu lub u inkasenta danego sołectwa. 

2. Podatek uiszcza się w połowie stawki, jeżeli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego 

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysoko-
ści 20% pobranych kwot. 

§ 3 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od 
sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie ca-
łej gminy w wysokości:          
– przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przy-

czepy, platformy   33,dd zł  

– przy sprzedaży z wozu konnego   o2,dd zł  
– przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzy-

bów, nabiału, kwiatów   5,dd zł  
– za zajęcie placu, stoiska na towar przeznaczony 

do sprzedaży niezależnie od branży   15,dd zł  
2. Pobór opłaty targowej następuje przez Samorządo-

wą Instytucję Kultury GOK w Walimiu. 
3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej 

w wysokości 30% zainkasowanych kwot. 

§ 4 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w 
wysokości 1,24 zł. 

2. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycz-
nych przebywających dłużej niż dobę w celach wy-
poczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych  
w miejscowościach Zagórze oląskie i Rzeczka. 

3. Pobór opłaty następuje przez kierowników obiek-
tów wczasowych, pensjonatów, hoteli, właścicieli 
kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycz-
nych.  

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 
10% pobranych kwot. 

5. Opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za cały 
czas pobytu, w momencie zgłoszenia w obiektach 
wczasowych, pensjonatach, hotelach, kwaterach 
prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych. 

6. Ndministrację domów wczasowych, pensjonatów, 
kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycz-
nych zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy 
ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i 
sposobie jej poboru. 

§ 5 

1. Ustala się opłatę administracyjną:     
– za wydanie opinii z planu zagospodarowania 

przestrzennego w wysokości od6,34 zł. 
2. Opłatę administracyjną uiszcza się w dniu złożenia 

wniosku. 
§ 6 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXXIXa213a2005  
z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie stawek po-
datków i opłat lokalnych na 2006 rok. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 8 

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

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW GMINW 

 
ZUZANNA BODURKA
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4dd9 

UCHWAŁA RADY GMINY W WADIMIU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych na odd2 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 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) w związku z obwieszczeniem Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006 r.  w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2006 r. 
Nr 75, poz. 758) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące stawki roczne podatku od środ-
ków transportowych:  
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu  
a) od 3,5 tony do 5,5  tony włącznie 66o,o9 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.1d3,81 zł 
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.3o4,52 zł 

2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w 
art. 8 pkt  2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, pobiera się podatek w wysokości określonej 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych  przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1.545,33 zł 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym 
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, pobiera się podatek w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Od przyczep lub 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:            1.3o4,52 zł 

6. Od przyczepy i naczepy, o których mowa w art.8 
pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, po-
biera się podatek w wysokości określonej w za-
łączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc                  1.3dd,dd zł     
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.6dd,dd zł  

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXXIXa214a2005  
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie  podatku od 
środków transportowych  na 2006 r.  

§ 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 obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW  GMINW 

 
ZUZANNA  BODURKA

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gniny  
w Waliniu z dnia 3d  listopada odd6 r. 
(poz.  4dd9) 

 

 

STAWKI PODATKU DDA POJAZDÓW OKREŚDONYCH w K 1 ust. o UCHWAŁY 
 

  

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 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 850 900 
13 14 900 950 
14 15 950 1050 
15  1050 1300 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

Trzy osie  
12 17 1000 1300 
17 19 1050 1350 
19 21 1100 1400 
21 23 1200 1500 
23 25 1300 1600 
25  1400 1700 

Cztery osie i więcej 
12 25 1550 1700 
25 27 1600 1800 
27 29 1650 1900 
29 31 1700 2527,70 
31  2527,70 2.527,70 

 

 

 

Załącznik nr o do uchwały Rady Gniny  
w Waliniu z dnia 3d  listopada odd6 roku 
poz. 4dd9) 

  

 

STAWKI PODATKU DDA POJAZDÓW OKREŚDONYCH w K 1 ust. 4 UCHWAŁY 
 

 

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 
Os jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 900 1050 
18 25 1100 1350 
25 31 1350 1700 
31  1600 1953,72 

Trzy osie 
12 40 1600 2527,70 
40  2527,70 2527,70 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gniny  
w Waliniu z dnia 3d  listopada odd6 roku 
(poz. 4dd9) 

 

 

STAWKI PODATKU DDA POJAZDÓW OKREŚDONYCH w K 1 ust. 6 UCHWAŁY 
 

 

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 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 600 700 
18 25 700 800 
25  800 900 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 28 700 800 
28 33 800 900 
33 38 900 1400 
38  1400 1953,72 

Trzy osie 
12 38 900 1400 
38  1400 1953,72 

 
 
 
 
 

4d1d 

UCHWADA RADY GMINY W WIASKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjnowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolneyo  w odd2 roku 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 roku (M. P Nr 74, poz. 
745) z kwoty 35,52 zł za jeden kwintal do kwoty 
30,00 zł za jeden kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, 

§ 3 

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

 
PRZEWODNIPZZPN 

RNDW GMINW 
 

ZOFIA BARANOWSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

4d11 

UCHWADA RADY GMINY W WIASKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w 
Wińsku uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nie-
ruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – d,62 zł 
od 1 no powierzchni, 

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

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– d,d8 zł od 1 no powierzchni, 

2) budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – d,55 zł od 1 no powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 16,6d zł od 1 no powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 zł od 1 no powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,25 zł od 1 no powierzchni użytkowej, 

e) garaży – 5,9d zł od 1 no powierzchni użytko-
wej, 

f) zajętych na niezarobkowe cele użytkowe – 3,5d 
zł od 1 no powierzchni użytkowej, 

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,93 zł od 1 no powierzchni użytkowej, 

3) od budowli lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej o% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXIXa229a2005 Rady Gminy 
w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści na 2006 rok. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiń-
sko. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego mocą obowiązująca od 1 stycznia 
2007 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RNDW GMINW 

 
ZOFIA BARANOWSKA 

 
 
 
 
 

4d1o 

UCHWADA RADY GMINY W WIASKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z  podatku od nieruchoności 

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

 
 

§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1. piwnice i strychy w budynkach mieszkalnych; 
2. nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych z wyjątkiem nieruchomości zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej; 

3. nieruchomości zajęte na potrzeby kultury, kultury 
fizycznej i sportu z wyjątkiem nieruchomości zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej; 

4. nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciw-
pożarowej, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej; 

5. nieruchomości zajęte na potrzeby pożytku publicz-
nego, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej; 

6. nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budże-
towych gminy, z wyjątkiem budynków lub ich czę-
ści oraz gruntów zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej; 
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7. powierzchnię użytkową powyżej 35 m2 w budyn-
kach gospodarczych niewchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiń-
sko. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIXa230a2005 Rady Gminy 
w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie 
ustalenia zwolnienia z podatku od nieruchomości  
w 2006 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 
 
 

PRZEWODNIPZZPN 
RNDW GMINW 

 
ZOFIA BARANOWSKA 

 
 

4d13 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIASKU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
i zwolnień w tyn podatku 

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

 
§ 1 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                      63d,dd zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                  95d,dd zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                      1.odd,dd zł 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi  

jezdnych 
Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż   
12 13 1.440,00 zł 1.650,00 zł 
13 14 1.535,00 zł 1.661,00 zł 
14 15 1.550,00 zł 1.675,00 zł 

Dwie osie 

15  1.560,00 zł 1.683,00 zł 
12 17 1.425,00 zł 1.497,00 zł 
17 19 1.407,00 zł 1.525,00 zł 
19 21 1.777,00 zł 1.891,00 zł 
21 23 1.787,00 zł 1.901,00 zł 
23 25 1.800,00 zł 1.913,00 zł 

Trzy osie 
 

25  1.800,00 zł 1.913,00 zł 
12 25 1.440,00 zł 1.481,00 zł 
25 27 2.050,00 zł 1.777,00 zł 
27 29 2.061,00 zł 2.343,00 zł 
29 31 2.073,00 zł 2.395,00 zł 

Cztery osie i więcej 

31  2.083,00 zł 2.446,00 zł 
 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony, a poniżej 12  ton            1.41o,dd zł 
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4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów w tonach: 

 ciągnik siodłowy/balastowy + 
naczepa/przyczepa 

Oś jezdna (osie jezdne  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 
Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż   
12 18 1.440,00 zł 1.650,00 zł 
18 25 1.650,00 zł 1.925,00 zł 
25 31 1.661,00 zł 1.930,00 zł 

Dwie osie 
        

31  1.673,00 zł 1.936,00 zł 
12 40 1.595,00 zł 1.926,00 zł Trzy osie i 

więcej 40  2.025,00 zł 2.510,00 zł 

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: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton       1.3od,dd 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 podatni-
ka podatku rolnego: 

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

silnikowy 

Oś jezdna (osie jezdne  
z zawieszeniem  

pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 

Liczba osi 

nie mniej niż mniej niż   
12 18    437,00 zł    592,00 zł 
18 25    592,00 zł    706,00 zł 

Jedna oś 

25     603,00 zł    717,00 zł 
12 28    570,00 zł 1.427,00 zł 
28 33    969,00 zł 1.437,00 zł 
33 38 1.311,00 zł 1.540,00 zł 

Dwie osie 

38  1.223,00 zł 1.948,00 zł 
12 38 1.152,00 zł 1.139,00 zł Trzy osie i 

więcej 38  1.163,00 zł 1.482,00 zł 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejsza niż 30 miejsc                                  1.o82,dd zł 
b) równa lub wyższa niż 30 miejsc                    1.539,dd zł  

§ 2 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 
środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby utrzymania czystości i porządku oraz środki trans-
portowe służące wyłącznie do dowozu dzieci do szkół, o ile nie są wykorzystywane do działalności gospodar-
czej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIXa231a2005 Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.  
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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. 0-71a340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75a764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76a856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74a849-40-70, 

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. 0-71a340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71a340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http:aawww.duw.plaadzienn.htm 
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