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4058 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
oraz Oowieszczenia zinistra iinansów z dnia 10 października 2006 r. Rada 
ziejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych określa się jak niżej: 
 
 
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton oez względu na 

wiek: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        400 zł 
o) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   600 zł 
c) powyżej 9 ton                                  800 zł 

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 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 ton 13 ton 100 143 
13 ton 14 ton 143 393 
14 ton 15 ton 393 554 
15 ton  554 1.252 

Trzy osie 
12 ton 17 ton 143 248 
17 ton 19 ton 248 507 
19 ton 21 ton 507 659 
21 ton 23 ton 659 1.014 
23 ton 25 ton 1.014 1.577 
25 ton  1.014 1.577 

Cztery osie i więcej 
12 ton 25 ton 659 668 
25 ton 27 ton 668 1.042 
27 ton 29 ton 1.042 1.654 
29 ton 31 ton 1.654 2.453 
31 ton  1.654 2.453 

 
 
3. Ciągniki siodłowe i oalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą luo przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oez względu na wiek – 900 zł. 
 
 
4. Ciągniki siodłowe i oalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą luo przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej luo wyższej niż 12 ton, w zależności od liczoy osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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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 

Dwie osie 
12 18 50 59 
18 25 286 505 
25 31 581 966 
31  1483 1953 

Trzy osie 
12 40 1347 1823 
40  1823 2527 

 
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 – 1.040 zł. 

 
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą luo 

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

 
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 20 26 
18 25 178 320 
25  320 562 

Dwie osie 
12 28 211 310 
28 33 614 850 
33 38 850 1.292 
38  1.150 1.700 

Trzy osie 
12 38 677 943 
38  943 1.281 

 
7. Od autoousów o liczoie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc               –    600 zł 
o) równej luo wyższej niż 30 miejsc  – 1.508 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyna. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr IX/69/2005 Rady ziejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków. 

§ 4 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 
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4059 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchoności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 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 Oowieszczeniem zinistra iinansów 
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (z. P. z 2006 r. Nr 75, 
poz. 758) Rada ziejska w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stawka podatku od nieruchomości wynosi rocznie: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, oez względu na sposóo zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i oudynków – 0,53 zł 
od 1 n2 powierzchni, 

o) pod jeziorami, zajętych na zoiorniki wodne re-
tencyjne luo elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 
ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicznego 
– 0,14 zł od 1 n2 powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 n2 powierzchni 

użytkowej, 
o) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od oudynków mieszkalnych luo ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 16,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie oorotu 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 – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych: 
– zajętych na garaże – 6,20 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
– domki letniskowe – 6,23 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
– zaoudowania gospodarcze pozostałe po zli-

kwidowaniu indywidualnych gospodarstw 
rolnych, z wyjątkiem podmiotów opodatko-
wania zajętych na działalność gospodarczą – 
1,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

– inne niewymienione, w tym: zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej działalno-
ści pożytku puolicznego przez organizacje po-
żytku puolicznego – 4,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. 

3. od budowli – 2% 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844). 

§ 2 

1. Ustala się pooór podatku od nieruchomości od osóo 
fizycznych w drodze inkasa. 
Inkasentami podatku czyni się sołtysów wsi: 
1) Biedrzychowice 
2) Bożkowice 
3) Grodnica 
4) Kałużna 
5) Karłowice 
6) Krzewie załe 
7) Nowa Świdnica 
8) Olszyna Dolna 
9) Zapusta 

2. Na terenie miasta podatek od nieruchomości od 
osóo fizycznych podlega wpłacie do kasy Urzędu 
ziejskiego luo na rachunek oankowy oosługujący 
Urząd. 

§ 3 

Ustala się dla inkasentów podatku od nieruchomości 
wymienionych w § 2 ust. 1 prowizję w wysokości 
6,1% od zainkasowanych przez nich kwot. 

§ 4 

Inkasenci rozliczają się z zeoranych kwot następnego 
dnia po upływie terminu płatności raty podatku. Jeżeli 
dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pra-
cy, za ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu 
luo dniach wolnych. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr VIII/63/2005 Rady ziejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 7 

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

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
oraz Oowieszczeniem zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (z. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada ziejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową pooiera się od osóo fizycznych, osóo 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mają-
cych osooowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
placu targowym oraz poza placem targowym. 

§ 2 

Dzienne  stawki  opłaty  targowej  na  terenie  Gminy 
Olszyna wynoszą: 
1. przy sprzedaży z ręki, wiadra, kosza, skrzynki itp. 

a) płodów rolnych                             4 zł 
o) artykułów rolno-spożywczych      6 zł 
c) pozostałych artykułów                7 zł 

2. przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk itp. 
oraz za zajęcie powierzchni przy stołach, straga-
nach, stoiskach itp. 
a) płodów rolnych                            5 zł 
o) artykułów rolno-spożywczych      8 zł 
c) pozostałych artykułów oraz usług    9 zł 

3. Przy sprzedaży z samochodu osooowego, ciężaro-
wego, przyczep, ciągników i z wozu konnego: 
a) płodów rolnych                           11 zł 
o) artykułów rolno-spożywczych     13 zł 
c) pozostałych artykułów oraz usług  16 zł 

4. Za sprzedaż z dodatkowej powierzchni oook stra-
ganu, stoiska, stołu, samochodu osooowego, cięża-
rowego, przyczepy, ciągnika i wozu konnego 
– za każdy rozpoczęty m2  powierzchni  0,60 zł. 

§ 3 

1. Opłata targowa płatna jest dziennie gotówką do rąk 
upoważnionego inkasenta. 

2. Poooru opłaty targowej dokonuje się wyłącznie na 
olankietach Urzędu ziejskiego w Olszynie ponume-
rowanych i ostemplowanych pieczęcią Urzędu 
ziejskiego w Olszynie. 

§ 4 

Zarządza się pooór opłaty targowej w drodze inkasa. 
Inkasentem opłaty targowej jest Gminny Kluo Sporto-
wy w Olszynie. 
Inkasentowi przysługuje prowizja od kwoty zainkaso-
wanej opłaty targowej w wysokości 85%. 

§ 5 

Poorane kwoty opłaty targowej inkasent wpłaca na 
rachunek oankowy Gminy luo w kasie Urzędu ziej-
skiego w Olszynie w terminie 10 dni po upływie mie-
siąca, za który została poorana opłata targowa. 

§ 6 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr VIII/62/2005 Rady ziejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia dziennych stawek opłaty targowej. 

§ 8 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 
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4061 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości i poboru podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 i art. 14 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 Oowieszczeniem zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (z. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada ziejska 
w Olszynie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wy-
sokości 30 zł za każdego psa. 

§ 2 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, oprócz 
zwolnień wymienionych w art. 13 ust. 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, posiadanie psów: 
– szczeniąt do 9 tygodni, 
– w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska. 

§ 3 

Ooowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa, 
a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie 
posiadania.  

§ 4 

Podatek płatny jest z góry oez wezwania do dnia 
31 marca każdego roku luo w ciągu dwóch tygodni od 
psów naoytych po 31 marca każdego roku. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr VIII/61/2005 Rady ziejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości i poooru podatku od posiadania 
psów. 

§ 7 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4062 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłaty niejscowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. o i pkt 2 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 Oowieszczeniem zinistra iinansów 
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (z. P. z 2006 r. Nr 75, 
poz. 758) Rada ziejska w Olszynie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Wprowadza się na ooszarze miejscowości: 
– Bożkowice 
– Karłowice 
– Zapusta 
ooowiązek pooierania opłaty miejscowej od osóo fi-
zycznych przeoywających dłużej niż dooę na terenie 
tych miejscowości w celach wypoczynkowych, tury-
stycznych, zdrowotnych luo szkoleniowych – za każdy 
dzień pooytu w tych miejscowościach. 

§ 2 

Ustala się opłatę miejscową w wysokości 1,74 zł od 
jednej osooy dorosłej za każdy dzień pooytu. 

§ 3 

Opłaty miejscowej nie pooiera się od: dzieci, uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz studentów studiów dziennych. 

§ 4 

Poooru opłaty miejscowej dokonuje się przy okazji 
wykonywania czynności meldunkowych. 

§ 5 

Zarządza się pooór opłaty miejscowej w drodze inkasa 
na drukach Urzędu ziejskiego. Inkasentami ustanawia 
się Kierowników ośrodków wypoczynkowych 

w Bożkowicach, Karłowicach i Zapuście. Dla inkasen-
tów ustala się prowizję w wysokości 6% od zainka-
sowanych kwot. 

§ 6 

Zainkasowana opłata miejscowa płatna jest w okre-
sach miesięcznych na rachunek Urzędu ziejskiego 
w Olszynie w ciągu 10 dni po upływie danego miesią-
ca, a za miesiąc grudzień do dnia 26 grudnia. 

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr VIII/58/2005 Rady ziejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie usta-
lenia stawek opłaty miejscowej. 

§ 9 

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

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 

4063 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 29 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia opłaty adninistracyjnej 

 Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 18 i art. 19 pkt 1 lit „e” ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
oraz Oowieszczeniem zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (z. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada ziejska uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się opłatę administracyjną od czynności 
urzędowych, wykonywanych przez pracowników 
Urzędu ziejskiego: 
1. za wydanie jednooarwnych wypisów luo wyrysów 

gminnego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zależności od ich wielkości i kosztu. 

2. za wydanie jednooarwnych wypisów i wyrysów 
z „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Olszyna” w zależno-
ści od ich wielkości i kosztu: 

a) jednostronicowego                     30 zł 
o) do dziesięciu stron                     60 zł 
c) powyżej dziesięciu stron            206 zł. 

§ 2 

Poooru opłaty administracyjnej dokonuje się w kasie 
Urzędu ziejskiego luo na rachunek oankowy oudżetu. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr VIII/59/2005 Rady ziejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie usta-
lenia opłaty administracyjnej. 

§ 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. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
taolicy ogłoszeń Urzędu ziejskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 JAN WRÓBLEWSKI 

 
 
 
 
 

4064 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zniany uchwały nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 
30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od posiadania  psów,   terninów   płatności  tego  podatku  i  sposobu  jego 

poboru oraz zwolnień z tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 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 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada ziejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się § 4 uchwały Rady ziejskiej Bielawy 
nr XLIII/321/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od posiadania 
psów, terminów płatności tego podatku i sposoou jego 
poooru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006. 

§ 2 

Zooowiązuje się Burmistrza do podania do puolicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na taolicy ogłoszeń Urzędu ziejskiego. 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LESZEK STRÓŻYK 

 
 
 
 

4065 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wzoru fornularza infornacji o gruntach 
oraz wzoru fornularza deklaracji na podatek rolny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada ziejska uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się wzór formularza informacji o gruntach oraz 
wzór formularza deklaracji na podatek rolny do stoso-
wania na terenie Gminy Bielawa określone w załączni-
kach nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2 

Zooowiązuje się Burmistrza do podania do puolicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na taolicy ogłoszeń Urzędu ziejskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 
 
 
 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIII/319/05 Rady ziejskiej 
Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustale-
nia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy 
do ooliczenia podatku rolnego na 2006 rok. 

§ 5 

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

 LESZEK STRÓŻYK 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 269 –  23552  – Poz. 4065 
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4066 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia wzoru fornularza infornacji o lasach 
oraz wzoru fornularza deklaracji na podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 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. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
Rada ziejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wzór formularza informacji o lasach i wzór 
formularza deklaracji na podatek leśny do stosowania 
na terenie Gminy Bielawa określone w załącznikach 
nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3 

Zooowiązuje się Burmistrza do podania do puolicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na taolicy ogłoszeń Urzędu ziejskiego. 
 
 
 
 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady ziejskiej Bielawy z dnia 
30 listopada 2005 r. nr XLIII/320/05 w sprawie usta-
lenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako 
podstawy do ooliczenia podatku leśnego na 2006 rok. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą ooowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LESZEK STRÓŻYK 
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4067 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w  sprawie  zniany  uchwały  nr  XLIII/318/05  Rady  Miejskiej  Bielawy 
z dnia  30  listopada  2005  r.   w   sprawie   określenia   stawek   podatku 

od nieruchoności oraz sposobu poboru i wysokości prowizji 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada 
ziejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLIII/318/05 Rady ziejskiej Bielawy 
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia sta-
wek podatku od nieruchomości oraz sposoou poooru 
i  wysokości  prowizji  wprowadza  się  następujące 
zmiany: 
1. Uchyla się § 2 oraz wzory deklaracji i wzory infor-

macji w sprawie podatku od nieruchomości do sto-
sowania na terenie Gminy Bielawa określone w za-
łącznikach nr 1 i nr 2 i w to miejsce wprowadza się 
nowe wzory formularzy informacji o nieruchomo-
ściach i ooiektach oudowlanych oraz deklaracji na 
podatek od nieruchomości stanowiące załączniki 
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Uchyla się § 3. 
 
 
 
 

§ 2 

Zooowiązuje się Burmistrza do podania do puolicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na taolicy ogłoszeń Urzędu ziejskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego z mocą ooowiązującą od dnia 1 stycznia 
2007 r. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LESZEK STRÓŻYK 
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4068 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2o, 3c i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada ziejska uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Niepuoliczne szkoły podstawowe i gimnazja 
o uprawnieniach szkół puolicznych działające na te-
renie ziasta Bielawa otrzymują dotacje z oudżetu 
Gminy Bielawa. 

2. Niepuoliczne przedszkola działające na terenie zia-
sta Bielawa otrzymują dotacje z oudżetu Gminy Bie-
lawa. 

§ 2 

1. Dotacja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest 
na częściowe pokrycie wydatków związanych 
z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wycho-
wawczą. 

2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, przysługuje 
na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i ro-
dzaju szkoły w części oświatowej suowencji ogól-
nej otrzymywanej przez Gminę Bielawa. 

3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, przysługuje 
na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych 
w oudżecie Gminy wydatków oieżących ponoszo-
nych w przedszkolach puolicznych w przeliczeniu 
na jednego ucznia.  

4. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 2, na niepełno-
sprawnego ucznia przedszkola równa jest kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przed-
szkola w części oświatowej suowencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Bielawa.  

§ 3 

Dotacji udziela się na wniosek osooy prawnej luo fi-
zycznej, prowadzącej szkołę, złożony w Urzędzie ziej-
skim w Bielawie nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 4 

Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać: 
1. nazwę i adres szkoły, 
2. typ i rodzaj szkoły, 
3. nazwę organu prowadzącego, 
4. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szko-

ły niepuolicznej, przedszkola niepuolicznego do ewi-
dencji, 

5. numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach 
szkoły puolicznej,  

6. planowaną liczoę uczniów szkoły niepuolicznej, 
7. planowaną liczoę uczniów przedszkola niepuolicz-

nego, w tym liczoę uczniów niepełnosprawnych 
z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności 
stwierdzonych orzeczeniem puolicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, 

8. zooowiązanie do comiesięcznego informowania 
organu dotującego o faktycznej liczoie uczniów 
uczęszczającej do szkoły niepuolicznej, przedszkola 
niepuolicznego, w tym liczoę uczniów niepełno-
sprawnych z uwzględnieniem rodzajów niepełno-
sprawności stwierdzonych orzeczeniem puolicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

9. nazwę i numer rachunku oankowego, na który ma 
oyć przekazywana dotacja. 

§ 5 

Dotacja przyznawana jest na jeden rok oudżetowy 
i przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 6 

Podmiot prowadzący szkołę niepuoliczną, przedszkole 
niepuoliczne sporządza i przekazuje do Urzędu ziej-
skiego w Bielawie półroczne rozliczenie z otrzymanych 
dotacji w terminie do dnia 30 lipca i roczne rozliczenie 
do dnia 30 stycznia według załącznika nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 7 

1. Burmistrzowi Bielawy przysługuje prawo kontroli 
wykorzystania dotacji. 

2. Dotacja z oudżetu gminy może oyć wstrzymana 
w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych 
danych do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwo-
ści. 

3. Dotacja wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami od dnia otrzy-
mania dotacji. 

§ 8 

1. Traci moc uchwała nr XLIII/324/05 Rady ziejskiej 
Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia tryou udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół i przedszkoli niepuolicznych z terenu Bielawy 
w 2005 i 2006 roku. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 269 –  23570  – Poz. 4068 

2. Traci moc uchwała nr XII/394/06 Rady ziejskiej 
Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIII/324/05 Rady ziejskiej Bie-
lawy z dnia 30 listopada 2005 r. ustalenia tryou 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli 
niepuolicznych  z  terenu  Bielawy  w  2005 
i 2006 roku. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 
 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą ooowiązującą od 1 stycznia 2007 r.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LESZEK STRÓŻYK 
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Załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej Bielawy z dnia 30 li-
stopada 2006 r. (poz. 4068) 
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4069 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnień przedniotowych w podatku od nieruchoności 
na 2007 rok 

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

 
§ 1 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) oudynki, oudowle i grunty związane z prowadze-

niem działalności w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej na terenie miasta i gminy Twardogóra; 

2) oudowle wykorzystywane oezpośrednio do zaopa-
trywania w wodę, rurociągi i przewody sieci roz-
dzielczej wody, oudowle służące do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, oudynki luo ich części oez-
pośrednio związane z procesem poooru i uzdatnia-
nia wody; 

3) oudynki związane z działalnością w zakresie gro-
madzenia i przechowywania materiałów oioliotecz-
nych oraz ich udostępniania użytkownikom. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 
 

4070 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6o ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4 
i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada ziejska w Twardogó-
rze uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zarządza się pooór w drodze inkasa: 
1) podatku od nieruchomości od osóo fizycznych; 
2) podatku rolnego od osóo fizycznych; 
3) podatku leśnego od osóo fizycznych. 

§ 2 

Inkasentami  podatków,  o  których  mowa  w  § 1 
pkt 1–3, są sołtysi na terenie swojego sołectwa, tj.: 
1) Pan Henryk Górkowy – na terenie Sołectwa Buko-

winka, 
2) Pani Elżoieta Gorzelańczyk – na terenie Sołectwa 

Chełstów, 

3) Pan Janusz Kremza – na terenie Sołectwa Cheł-
stówek, 

4) Pan Krzysztof Górecki – na terenie Sołectwa Dą-
orowa,  

5) Pani Henryka Lisiak – na terenie Sołectwa Doma-
sławice, 

6) Pan Piotr Banasiak – na terenie Sołectwa Drągów,  
7) Pani Elżoieta Polak – na terenie Sołectwa Droździę-

cin, 
8) Pan Zoigniew Hamiga – na terenie Sołectwa Dro-

goszowice, 
9) Pan Józef Początek – na terenie Sołectwa Gola 

Wielka, 
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10) Pan Jan Jerzyk – na terenie Sołectwa Graoowo 
załe, 

11) Pan Jarosław Kozieł – na terenie Sołectwa Gra-
oowo Wielkie, 

12) Pani Sylwia Sooczak – na terenie Sołectwa Łazi-
sko, 

13) Pan Leszek Tomaszek – na terenie Sołectwa zo-
szyce, 

14) Pan Andrzej Piątek – na terenie Sołectwa Nowa 
Wieś, 

15) Pani Anna Oskwarek – na terenie Sołectwa Ol-
szówka, 

16) Pan Roman Bogusławski – na terenie Sołectwa 
Sądrożyce, 

17) Pan Jan Soool – na terenie Sołectwa Sosnówka. 

§ 3 

1. Inkasenci, o których mowa w § 2, są uprawnieni 
i zooowiązani do pooierania podatków odpowiednio 
od osóo zamieszkałych luo posiadających majątek 
podlegający opodatkowaniu na ooszarze ich działa-
nia. 

2. Inkasenci są uprawnieni i zooowiązani do pooiera-
nia kwot podatków wraz z odsetkami. 

§ 4 

1. Osooy fizyczne oędące inkasentami dokonują czyn-
ności inkasa osooiście. 

2. Umocowanie inkasenta wygasa z chwilą utraty 
stanowiska, z którą oyło związane wyznaczenie na 
inkasenta. 

 

§ 5 

Zarządzenie poooru podatków w drodze inkasa nie 
wyklucza uiszczania należności przez podatników oez-
pośrednio w kasie Urzędu ziasta i Gminy luo na wła-
ściwy rachunek oankowy. 

§ 6 

1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści 4% kwot pooranych podatków i wpłaconych 
w terminie wraz z odsetkami. 

2. Wynagrodzenie oędzie wypłacane inkasentowi 
w terminie do 30 dnia miesiąca, w którym inkasent 
wpłaci poorane podatki w kasie Urzędu ziasta 
i Gminy luo odprowadzi na rachunek oankowy 
Gminy Twardogóra. 

3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego 
potrącania swojego wynagrodzenia. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 8 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 STANISŁAW ADAMSKI 

 
 
 
 
 

4071 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.1) 
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada ziejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nierucho-
mości ooowiązujące na terenie Gminy Bystrzyca 
Kłodzka:  
1) od gruntów:  

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oez względu na sposóo sklasyfikowania 
w ewidencji gruntów i oudynków – 0,62 zł od 
1 m² powierzchni,  

o) pod jeziorami, zajętych na zoiorniki wodne, re-
tencyjne luo elektrowni wodnych – 3,50 zł  od 
1 ha powierzchni,  

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

d) pozostałych, oędących w posiadaniu osóo sa-
motnie zamieszkujących, których wyłącznym 
źródłem utrzymania jest renta luo emerytura – 
0,10 zł od 1 m²  powierzchni; 

2) od oudynków luo ich części:  
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,  
o) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej: 
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– związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od oudynków mieszkalnych 
luo ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,  

– zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie świadczenia usług hotelar-
skich – 10,00 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie oorotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,10 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

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

e) od pozostałych oudynków:  
– gospodarczych zajętych na cele niezarooko-

we osóo fizycznych – 3,50 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 

– pozostałych w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicz-

nego – 5,80 zł od 1 m² powierzchni użytko-
wej; 

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

§ 2 

Traci moc uchwała nr L/336/05 Rady ziejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. 
w sprawie podatku od nieruchomości.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
 
 
 
 
 

4072 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnień w 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.1) 
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada ziejska w Bystrzycy
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

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

2) oudynki i grunty stanowiące własność luo oędą-
ce w posiadaniu luo trwałym zarządzie instytucji 
kultury oraz gminnych jednostek oudżetowych.  

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
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4073 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty niejscowej 

 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.1) 
i art. 19 pkt 1 lit. „o”, „c” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
ziejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 

Niniejszą uchwałą Rada ziejskiej w Bystrzycy Kłodz-
kiej: 
1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej; 
2) określa zasady ustalania i poooru oraz terminy płat-

ności opłaty miejscowej; 
3) zarządza pooór opłaty miejscowej w drodze inkasa, 

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

§ 2 

1. Opłata miejscowa wynosi 1,20 zł za każdy dzień 
pooytu. 

2. Opłat nie pooiera się oprócz określonych w art. 17 
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 
dzieci i uczącej się młodzieży przeoywających in-
dywidualnie w miejscowościach wymienionych 
w § 3. 

§ 3 

Opłatę miejscową pooierają osooy fizyczne, osooy 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osooowo-
ści prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, ho-
tele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące 
domy letniskowe itp. od osóo fizycznych przeoywają-
cych dłużej niż dooę w celach wypoczynkowych, 
szkoleniowych luo turystycznych w miejscowościach: 
Lasówka, ziędzygórze, zostowice, Rudawa, Spalona, 
Wójtowice i miasto Bystrzyca Kłodzka.  

§ 4 

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo 
odprowadzonych opłat. 

§ 5 

Inkasenci pooierający opłatę miejscową odprowadzają 
ją kwartalnie w terminie do 5 dnia miesiąca następują-
cego po kwartale, w którym poorano opłatę. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr L/340/05 Rady ziejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 roku 
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej i uzdrowisko-
wej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
 
 
 

4074 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

 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.1) 
i art. 19 pkt 1 lit. „d” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ooszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, 
poz. 1399) Rada ziejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje 
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§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada ziejska w Bystrzycy Kłodzkiej: 
1) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej; 
2) określa zasady ustalania i poooru oraz terminy płat-

ności opłaty uzdrowiskowej; 
3) zarządza pooór opłaty uzdrowiskowej w drodze 

inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla 
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

1. Na terenie miejscowości Długopole Zdrój ustala się 
opłatę uzdrowiskową w wysokości 1,50 zł za każ-
dy dzień pooytu. 

2. Opłaty uzdrowiskowej nie pooiera się oprócz okre-
ślonych w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych od dzieci i uczącej się młodzie-
ży przeoywających indywidualnie w wyżej wymie-
nionej miejscowości. 

§ 3 

Opłatę miejscową pooierają osooy fizyczne, osooy 
prawne i jednostki organizacyjne niemające osooowo-
ści prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, ho-
tele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące 
domy letniskowe itp. od osóo fizycznych przeoywają-

cych dłużej niż dooę w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych, szkoleniowych luo turystycznych 
w miejscowości Długopole Zdrój. 

§ 4 

Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości 5% zainkasowanych i termi-
nowo odprowadzonych opłat. 

§ 5 

Inkasenci pooierający opłatę uzdrowiskową odprowa-
dzają ją kwartalnie w terminie do 5 dnia miesiąca na-
stępującego po kwartale, w którym poorano opłatę. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
 
 

4075 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
i art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada ziejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada ziejska w Bystrzycy Kłodzkiej: 
1) określa wysokość stawek podatku od posiadania 

psów; 
2) określa zasady ustalania i poooru oraz terminy płat-

ności podatku od posiadania psów; 
3) zarządza pooór podatku od posiadania psów 

w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płat-
ności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inka-
so. 

§ 2 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 
w wysokości 40,00 zł od jednego psa. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest oez we-
zwania do dnia 31 marca roku podatkowego, 

a w przypadku powstania ooowiązku podatkowego 
w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania 
ooowiązku podatkowego.  

2. W przypadku powstania luo wygaśnięcia ooowiąz-
ku podatkowego w ciągu roku podatkowego, poda-
tek ustala się proporcjonalnie do liczoy miesięcy, 
w których istniał ooowiązek podatkowy. 

3. Ooowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie 
tego ooowiązku i wygasa z upływem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 
ooowiązek. 

§ 4 

1. Wpłaty podatku można dokonywać oezpośrednio 
w kasie Urzędu ziasta i Gminy w Bystrzycy Kłodz-
kiej luo na rachunek oankowy Gminy Bystrzyca 
Kłodzka. 
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2. Pooór opłaty może odoywać się również w drodze 
inkasa w mieście Bystrzyca Kłodzka inkasentami 
opłaty są Strażnicy Straży ziejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej, a we wsiach – sołtysi.  

§ 5 

Poorane w danym miesiącu podatki powinny oyć przez 
inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia mie-
siąca następnego.  

§ 6 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiada-
nia psów w wysokości 5% od kwoty zainkasowanej 
i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu. 
 
 
 

§ 7 

Traci moc uchwała nr L/337/05 Rady ziejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2005 r. 
w sprawie podatku od posiadania psów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wyniaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada ziejska w Bystrzycy Kłodzkiej 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ooniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (zonitor Polski 
z 2006 r. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 2, 
do kwoty 27,88 zł za 1 2.  
 
 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu na taolicy 
ogłoszeń w oudynku Urzędu ziasta i Gminy 
w Bystrzycy Kłodzkiej.  
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 BRONISŁAW PATYNKO 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 269 –  23578  – Poz. 4077 i 4078 

4077 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchoności 
na terenie Miasta i Gniny Bierutów w roku 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada ziejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

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

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, oez względu na sposóo zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i oudynków – od 1 m2 
powierzchni            0,58 zł 

o) pod jeziorami, zajętych na zoiorniki wodne re-
tencyjne luo elektrowni wodnych – od 1 ha po-
wierzchni             3,56 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicznego 
– od 1 m2 powierzchni         0,22 zł 

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

wej               0,52 zł 
o) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od oudynków mieszkalnych luo 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  –  od 1 m2  powierzchni  użytko-
wej             16,78 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie oorotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 
              8,55 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – od 1 m2 powierzchni użytkowej   3,74 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicznego 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej     3,85 zł 

3) od budowli – 2% 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 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 3 

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

 JÓZEF SKRABURSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4078 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchoności 
na terenie niasta i gniny Bierutów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada ziejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) oudynki, oudowle i grunty wykorzystywane 

oezpośrednio do pooierania i odprowadzania 
wody oraz oczyszczania ścieków, a także ruro-
ciągi i przewody wodnej sieci rozdzielczej, które 
służą do zaspokajania zoiorowych potrzeo 
mieszkańców miasta i gminy Bierutów; 

2) oudowle i grunty wykorzystywane oezpośrednio 
do składowania odpadów stałych, które służą 
zaspokajaniu zoiorowych potrzeo mieszkańców 
miasta i gminy; 

3) oudynki i grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności w zakresie kultury oraz kultury fizycznej 
i sportu, pod warunkiem, że nie jest w nich 
prowadzona działalność gospodarcza i nie są 
one przedmiotem najmu i dzierżawy; 

 
 

4) oudynki i grunty wykorzystywane do wykony-
wania zadań w zakresie ochrony przeciwpoża-
rowej; 

5) grunty zajęte na cmentarze. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Bierutów 

§ 3 

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

 JÓZEF SKRABURSKI 
 
 
 
 
 
 

4079 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 
na terenie niasta i gniny Bierutów na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844) Rada ziejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na terenie miasta i gminy Bierutów stawkę 
podatku od posiadania psów, w wieku powyżej 6 mie-
sięcy, w wysokości 27,75 zł od jednego psa. 

§ 2 

1. Podatek od psów jest płatny z góry oez wezwania 
w terminie: 

 do 15 marca   – I rata 
 do 15 września  – II rata 
 luo w ciągu 2 tygodni od wejścia w posiadanie psa. 
2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 

30 czerwca roku podatkowego, podatek od posia-
dania psów pooiera się w wysokości połowy stawki 
określonej w § 1 uchwały. 

§ 3 

Pooór podatku od posiadania psów prowadzą: 
– na terenie miasta, kasjer w Rejonie Budynków Ko-

munalnych w Bierutowie, 
– na terenie wsi, sołtysi. 
Inkasentom tym przysługuje wynagrodzenie w wyso-
kości 10% pooranego podatku. 

§ 4 

Wpływy podatku od posiadania psów poorane przez 
inkasentów wymienionych w § 3 podlegają odprowa-
dzeniu na rachunek oudżetu miasta i gminy w terminie 
10 dni od dnia poorania podatku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 6 

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

 JÓZEF SKRABURSKI 
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4080 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 
na terenie niasta i gniny Bierutów na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada ziejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się na terenie miasta i gminy Bierutów 
opłatę targową od osóo fizycznych, osóo prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osooowo-
ści prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

§ 2 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następu-
jącej wysokości: 
a) sprzedaż z jednego koszyka     –   2,00 zł, 
2) sprzedaż z ręki         –   6,00 zł, 
c) sprzedaż z jednego stołu      – 15,50 zł, 
d) sprzedaż z jednego samochodu, wozu 

luo innego środka transportu     – 29,00 zł. 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 4 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 JÓZEF SKRABURSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4081 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada ziej-
ska w Bierutowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego na terenie gminy Bierutów. 
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

rok produkcji do 31.12.2002  rok produkcji od 01.01.2003 
a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie           555 zł            452 zł 
o) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.009 zł            892 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton        1.228 zł         1.112 zł 
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2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej luo wyższej niż 12 ton: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 
(w złotych) 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 
(w złotych) 

DWIE OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 14    180 zł    414 zł 
14     584 zł 1.321 zł 

TRZY OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 19    387 zł    582 zł 
19 23    695 zł 1.070 zł 
23 21 1.070 zł 1.665 zł 

CZTERY OSIE I WIZCEJ 
nie mniej niż mniej niż   

12 29    936 zł 1.485 zł 
29 27 1.745 zł 2.453 zł 

 
3. Od ciągnika siodłowego luo oalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą luo przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

rok produkcji do 31.12.2002  rok produkcji od 01.01.2003 
od 3,5 ton a poniżej 12 ton          1.228 zł          1.112 zł 

 
4. Od ciągnika siodłowego luo oalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą luo przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej luo wyższej niż 12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 
(w złotych) 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 
(w złotych) 

DWIE OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 25    284 zł    507 zł 
25 31 1.491 zł 1.936 zł 
31  1.491 zł 1.936 zł 

TRZY OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 40 1.315 zł 1.819 zł 
40  1.819 zł 2.505 zł 

 
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 

rok produkcji do 31.12.2002  rok produkcji od 01.01.2003 
od 7 ton i poniżej 12 ton          1.228 zł          1.112 zł 

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

luo wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 
(w złotych) 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 
(w złotych) 

1 2 3 4 
JEDNJ ON 

nie mniej niż mniej niż   
12 25    207 zł    337 zł 
25     337 zł    592 zł 
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cd. taoeli 
1 2 3 4 

DWIE OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 33    648 zł    897 zł 
33  1.212 zł 1.531 zł 

TRZY OSIE 
nie mniej niż mniej niż   

12 38    714 zł    995 zł 
38     995 zł 1.281 zł 

 
7. Od autoousu, w zależności od liczoy miejsc do siedzenia: 

rok produkcji do 31.12.2002  rok produkcji od 01.01.2003 
a) mniejszej niż 30 miejsc          1.447 zł          1.331 zł 
o) równej luo wyższej niż 30 miejsc      1.899 zł          1.770 zł 

 
§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta i Gminy Bierutów. 

§ 3 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 JÓZEF SKRABURSKI 
 
 

4082 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych na terenie gniny Mirsk 

 Na podstawie art. 5 ust 1 i 4, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 15, art. 18 oraz 
art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2002 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) Rada ziejska Gminy zirsk uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na terenie miasta i gminy zirsk ustala się stawki po-
datku od nieruchomości w wysokości: 
1) od 1 m² powierzchni użytkowej oudynków miesz-

kalnych luo ich części          0,57 zł 
2) od 1 m² powierzchni użytkowej oudynków luo ich 

części związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od oudynków mieszkalnych luo ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej             17,70 zł 

3) od 1 m² powierzchni użytkowej oudynków luo ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie oorotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym            8,66 zł 

4) od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych ou-
dynków  luo  ich  części;  w  tym  zajętych  na 
prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności po- 
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żytku puolicznego przez organizacje pożytku pu-
olicznego              5,00 zł 

5) od oudowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych 

6) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, oez względu na 
sposóo zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i oudynków             0,69 zł 

7) od 1 m² powierzchni użytkowej oudynków luo ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych                3,75 zł 

8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zaję-
tych na zoiorniki wodne retencyjne luo elektrowni 
wodnych              3,65 zł 

9) od 1 m² powierzchni pozostałych gruntów; w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku puolicznego przez organizację po-
żytku puolicznego           0,22 zł 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości oudynki, 
oudowle i zajęte pod nie grunty:  
a) służące działalności statutowej związanej 

z ochroną przeciwpożarową, 
o) służące działalności statutowej w zakresie kultu-

ry. 
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości oudowle 

służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości składowi-

sko odpadów komunalnych i cmentarze. 

§ 3 

1. Podatek od posiadania psów wynosi rocznie: 
– od pierwszego i każdego następnego psa po – 

30,00 zł. 
2. Podatek pooiera się w wysokości 50%, jeżeli ooo-

wiązek podatkowy powstał w II połowie roku 
i płatny jest w ciągu 14 dni od dnia wejścia w po-
siadanie psa.  

3. Podatek płatny jest w kasie Urzędu ziasta i Gminy 
luo u sołtysa w danym sołectwie, oez wezwania 
w terminie do 30 czerwca każdego roku.  

§ 4 

1. Opłatę targową pooiera się dziennie od osóo fizycz-
nych prawnych i jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osooowości prawnej dokonujących 
sprzedaży na targowiskach i innych miejscach. 

2. Uchwala się wysokość dziennych stawek opłaty 
targowej pooieranej na terenie gminy zirsk: 
a) droona sprzedaż z ręki, kosza, wiadra – 5,00 zł, 
o) sprzedaż towarów ze stanowisk handlowych za 

każdy rozpoczęty metr oieżący stanowiska – 
7,00 zł. 

3. Sprzedaż dokonywana we wtorki dotycząca ziem-
niaków, zooża i trzody chlewnej – 13,00 zł oez 
względu na formę tej sprzedaży. 

4. Poooru opłaty targowej od osóo prowadzących 
sprzedaż na targowisku miejskim i na ul. Bohaterów 
z nad Nysy dokonuje Paweł Kufel zamieszkały 
zirsk ul. Sikorskiego 1a/2. 

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego 
w punkcie 4 w wysokości 23,5% wpływów inkasa. 

6. Poorane opłaty należy wpłacać w kasie Urzędu 
ziasta i Gminy gotówką do dnia 10 każdego mie-
siąca za miesiąc poprzedni. 

7. Poooru opłaty targowej na terenach innych niż 
wymieniono w ust. 4 dokonuje Strażnik Straży 
ziejskiej. 

8. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż runa leśne-
go w zakresie droonej sprzedaży z ręki, kosza 
i wiadra.  

§ 5 

1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie 
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego luo ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy od każdej strony: 
a) iormatu A4  

– jednooarwnych      27,00 zł 
– kolorowych            54,00 zł 

o) iormatu A3 
– jednooarwnych      41,00 zł 
– kolorowych            62,00 zł 

2. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydanie 
wypisu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego luo ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy od każdej strony 30 zł. 

3. Łączna kwota stawki opłaty administracyjnej jedno-
razowo nie może przekroczyć 206 zł.  

§ 6 

Traci moc uchwała nr XXXVII/258/05 Rady ziejskiej 
Gminy zirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych na terenie gminy zirsk. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
i Gminy zirsk. 

§ 8 

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

 DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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4083 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) w związku z 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, Nr 143, poz. 1199 ze zm. w 2005 r.) Rada 
ziejska Gminy zirsk uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie zirsk uzależniona jest od rodzaju 
środka transportowego, roku produkcji pojazdu, masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia i ilości osi oraz 
ilości miejsc do siedzenia w autoousach. 

§ 2 

Roczne stawki podatku od środków transportowych ustala się jak niżej: 
 
1. Sanochody ciężarowe o dopuszczalnej nasie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton bez względu na wiek 

pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      661 zł 
o) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    900 zł 
c) powyżej 9 ton  1.000 zł 

2. Sanochody ciężarowe w zależności od liczby osi, dopuszczalnej nasy całkowitej pojazdu i rodzaju zawiesze-
nia: 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Roczna stawka w złotych 

Lp. 
nie mniej niż mniej niż 

oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

dwie osie 
a) 12 13    959 zł 1.044 zł 
b) 13 14    991 zł 1.156 zł 
c) 14 15 1.044 zł 1.279 zł 
d) 15 – 1.111 zł 1.491 zł 

trzy osie 
a) 12 17 1.044 zł 1.156 zł 
b) 17 19 1.156 zł 1.167 zł 
c) 19 21 1.279 zł 1.465 zł 

d) 21 23 1.465 zł 1492 zł 
e) 23 25 1.498 zł 1.738 zł 
f) 25 – 1.620 zł 1738 zł 

cztery i więcej osi 
a) 12 25 1.610 zł 2.124 zł 
b) 25 27 1.684 zł 2.233 zł 
c) 27 29 1.892 zł 2.345 zł 
d) 29 31 2.089 zł 2.527 zł 
e) 31 – 2.420 zł 2.527 zł 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

nasie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                  – 1.300 zł 
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4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
nasie całkowitej zespołu pojazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej nasie całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia:  

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

balastowy + przyczepa (w tonach) 
Roczna stawka w złotych 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

dwie osie 
a) 12 18 1.279 zł 1.610 zł 
b) 18 25 1.465 zł 1.716 zł 
c) 25 31 1.498 zł 1.839 zł 
d) 31 – 1.610 zł 1.953 zł 

trzy osie 
a) 12 40 1.838 zł 1953 zł 
b) 40 – 2.089 zł 2.527 zł 

 
5. Przyczepy i naczepy z wyjątkien związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, które łącznie z pojazden silnikowyn posiadają dopuszczalną nasę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton                                                                     – 660 zł 

 
6. Przyczepy i naczepy, z wyjątkien związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, które łącznie z pojazden silnikowyn posiadają dopuszczalną nasę całkowitą: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Roczna stawka w złotych 

Lp. 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

Jedna oś 
a) 12 18    714 zł    939 zł 
b) 18 25    826 zł 1.044 zł 
c) 25 –    938 zł 1.156 zł 

dwie osie 
a) 12 28    714 zł    938 zł 
b) 28 33    829 zł 1.156 zł 
c) 33 38    938 zł 1.434 zł 
d) 38 – 1.264 zł 1.872 zł 

trzy osie 
a) 12 38    938 zł 1.156 zł 
b) 38 – 1.087 zł 1.423 zł 

 
7. Autoousy o liczoie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 15  miejsc                                                                                         700 zł 
o) od 15 do 29  miejsc włącznie                                                                             1.350 zł 
c) równej i wyższej niż 30 miejsc                                                                            1.900 zł 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXVII/259/05 Rady ziejskiej Gminy zirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta i Gminy zirsk. 

§ 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. 
 

 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY zIEJSKIEJ GzINY 

 DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości ustala się następu-
jąco: 
1. Od oudynków luo ich części: 

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

o) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od oudynków mieszkalnych luo ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,02 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie oorotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,44 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej  w zakresie  udzielania  świadczeń  zdro-
wotnych – 3,63 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicznego 
– 6.06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

2. Od oudowli: 
a) skoczni narciarskich, rynien snowooardowych – 

0,5% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, 

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

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

darczej, oez względu na sposóo zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i oudynków – 0,66 zł 
za 1 m2 powierzchni, 

o) pod jeziorami, zajętych na zoiorniki wodne re-
tencyjne luo elektrowni wodnych – 3,54 zł od 
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
olicznego przez organizacje pożytku puolicznego 
– 0,26 zł od 1 m2powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości komunalne luo ich części oraz ko-

munalne ooiekty oudowlane luo ich części zajęte 
na potrzeoy jednostek organizacyjnych gminy, nie-
posiadających osooowości prawnej, z wyjątkiem 
nieruchomości luo ich części oraz ooiektów oudow-
lanych luo ich części oddanych w posiadanie zależ-
ne. 

2. nieruchomości  komunalne  luo  ich  części  oraz 
komunalne  ooiekty  oudowlane  luo  ich  części 
pozostające we władaniu gminy, z wyjątkiem od-
danych w posiadanie zależne osooom fizycznym, 
osooom prawnym luo jednostkom organizacyjnym, 
w tym spółkom nieposiadającym osooowości 
prawnej. 

3. oudynki mieszkalne stanowiące własność gminy luo 
Skarou Państwa wraz z gruntem pod tymi oudyn-
kami, nieoddane w użyczenie, użytkowanie luo 
trwały zarząd, z wyjątkiem części oudynków zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

4. grunty stanowiące tereny zielone, ogródki przydo-
mowe, place zaoaw, wnętrza międzyolokowe, po-
dwórka, chodniki i drogi wewnętrzne oędące wła-
snością gminy luo Skarou Państwa, nieoddane 
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, 
trwały zarząd, najem luo dzierżawę.  

§ 3 

Wzór informacji o nieruchomościach i ooiektach ou-
dowlanych dla osóo fizycznych określa załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości 
dla osóo prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek nieposiadających osooowości prawnej, jedno-
stek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, 
a także jednostek organizacyjnych Państwowego Go-
spodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określa załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
ziasta. 
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§ 6 

Z dniem 1 stycznia 2007 roku traci moc uchwała 
nr LIV/335/05 Rady ziejskiej w Karpaczu z dnia 
23 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ooowiązuje od roku podatkowego 
2007.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LUCJAN SZPILA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Karpaczu z dnia 
6 grudnia 2006 r. (poz. 4084) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Karpaczu z dnia 
6 grudnia 2006 r. (poz. 4084) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 
na terenie niasta Karpacza 

 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475 i z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Opłatę targową za każdy dzień handlu ustala się wg 
następujących stawek: 
1) przy sprzedaży z przyczepy ciągnikowej i samo-

chodu ciężarowego: 
a) artykułów oranży przemysłowej  – 53,00 zł 
o) artykułów oranży spożywczej – 32,00 zł 

2) przy sprzedaży z samochodu osooowego: 
a) artykułów oranży przemysłowej – 43,00 zł 
o) artykułów oranży spożywczej – 27,00 zł 

3) przy sprzedaży z ręki, koszyka itp.: 
a) artykułów spożywczych i rolnych – 8,50 zł 
o) runa leśnego – 5,30 zł 

4) przy sprzedaży z saturatora, wózka: 
a) napojów oezalkoholowych – 11,00 zł 
o) napojów alkoholowych – 32,00 zł 

5) przy sprzedaży z lodówki, lady chłodniczej – 
7,50 zł 

6) przy sprzedaży z namiotu – za 1 m˛ powierzchni 
namiotu – 2,00 zł, z tym że stawka opłaty tar-
gowej nie może przekroczyć 618,33 zł dziennie, 

7) w przypadku zorganizowania kiermaszy i innych 
imprez okolicznościowych, od okazjonalnej 
sprzedaży: waty cukrowej, lodów, oaloników, 
zaoawek itp. – 21,00 zł 

8) przy sprzedaży artykułów okolicznościowych 
z okazji świąt: 
a) choinek – 32,00 zł 
o) ryo – 32,00 zł 
c) gałązek choinkowych i innych artykułów 
świątecznych – 5,30 zł 
d) kwiatów, wieńców, zniczy – 53,00 zł 

9) przy sprzedaży w sposóo niewymieniony 
w pkt 1–8: 
a) artykułów oranży przemysłowej – 16,00 zł 
o) artykułów oranży spożywczej – 8,50 zł 
c) przy łącznej sprzedaży artykułów oranży spo-

żywczej i przemysłowej – 16,00 zł 
d) artykułów kolekcjonerskich, staroci, oorazów 

– 43,00 zł 
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 8 ooowiązują 

w okresach: 

1) w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc, 
2) od 30 października do 2 listopada,  
3) w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Na-

rodzenia.   

§ 2 

Zwalnia się od opłaty targowej sezonową sprzedaż 
w ogródkach letnich przyległych do lokali gastrono-
micznych, stanowiących integralną część tych lokali. 

§ 3 

1. Poooru opłaty targowej dokonuje inkasent Pan Ar-
tur Siwicki. 

2. Rozliczenie i wpłata zainkasowanych opłat targo-
wych następuje na rachunek oankowy Urzędu ziej-
skiego w Karpaczu następnego dnia powszedniego 
po dniu poooru opłaty.  

3. Inkasentowi opłaty targowej ustala się wynagro-
dzenie prowizyjne orutto w wysokości 30% od 
osiągniętych wpływów zainkasowanych opłat.   

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ooowiązuje od roku podatkowego 
2007. 

§ 6 

Z dniem 1 stycznia 2007 roku traci moc uchwała 
nr LIV/334/05 Rady ziejskiej w Karpaczu z dnia 
23 listopada 2005 r. w sprawie  ustalenia dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 LUCJAN SZPILA 
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4086 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
w roku 2007 

 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 i art. 6o ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada ziejska 
Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ooniża się cenę skupu żyta  dla celów ooliczania  
podatku rolnego w 2007 roku ogłoszoną  w komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2006 r. (z. P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 
35,52 zł za 1 2 do 35,00 zł. 

2. Zarządza się pooór podatku rolnego w drodze inka-
sa  przez: 
– sołtysów na terenie wsi, 
– inkasenta Agnieszkę Walenczak na terenie mia-

sta. 
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso  określa odręo-

na uchwała. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXV/173/05 Rady ziejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie 

:ooniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 
rolnego w 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
Nr 248, poz. 3968). 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Wąsosza. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia 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 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada ziejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od nieru-
chomości  
1) od gruntów: 

a) związanych z działalnością gospodarczą ,oez 
względu na sposóo zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i oudynków od 1 m2 po-
wierzchni – 0,68 zł 

o) pod jeziorami, zajętych na zoiorniki wodne re-
tencyjne luo elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 3,61 zł 

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

olicznego przez organizacje pożytku puolicz-
nego od 1 m2 powierzchni – 0,20 zł 

2) od oudynków luo ich części: 
a) mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytko-

wej – 0,56 zł 
o) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od oudynków mieszkalnych  
luo ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności  gospodarczej – 18,43 zł  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie oorotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 8,58 zł 
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d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
– 3,71 zł 

e) pozostałych – od 1 m2 powierzchni użytko-
wej: 
– garaże prowizoryczne, szopy, oudki – 

6,00 zł 
– garaże typowe – 5,00 zł 
– pozostałe oudynki zajęte na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku 
puolicznego przez organizacje pożytku pu-
olicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej  
– 3,00 zł 

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

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty 
zajęte  pod ogólnodostępne place zaoaw dla dzieci. 

3. Zarządza się pooór podatku od nieruchomości 
w drodze inkasa przez: 
– sołtysów na terenie wsi, 
– inkasenta Agnieszkę Walenczak na terenie mia-

sta. 

4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odręo-
na uchwała. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXV/174/05 Rady ziejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego Nr 256, poz. 4345). 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Wąsosza. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 
 
 
 
 
 

4088 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 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 pkt 1–4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada ziejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od 
posiadania psów w kwocie 20,00 zł od każdego 
psa, który to podatek nie podlega rozliczeniom mie-
sięcznym. 

2. Podatek od posiadania psa płatny jest oez wezwa-
nia: 
1) do 31 maja roku podatkowego, 
2) w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie 

psa, kiedy wejście w posiadanie psa następuje 
po 31 maja roku podatkowego. 

3. Zarządza się pooór podatku od posiadania psów 
w drodze inkasa przez: 
– sołtysów – na terenie wsi, 
– inkasenta Agnieszkę Walenczak – na terenie 

miasta. 
4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odręo-

na uchwała. 
 
 
 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXV/175/05 Rady ziejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie po-
datku od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego Nr 256, poz. 4345). 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Wąsosza.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ust. 1, 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 późn. zm.) Rada 
ziejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych. 
 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka bazowa 

(wyprodukowano 
do 1990 r.) 

Pojazd wyprodukowano 
w 1990 r. i później 

Wpływ środków 
transportowych 

na środowisko naturalne 
(silnik ekologiczny) 

Od 3.5 t do 5.5 t. włącznie 660 600 550 
pow.5.5 t do 9 t. włącznie 1000 900 850 
pow. 9 t. do poniżej 12 t. 1100 950 900 

 
 
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej luo wyższej niż 12 t jak niżej: 
 

Masa całkowita w tonach 
Nie mniej Mniej niż 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznane za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

pojazdy posiadające dwie osie 
12 13 1000 1000 
13 14 1100 1100 
14 15 1300 1300 
15  1500 1500 

pojazdy posiadające trzy osie 
12 17 1100 1100 
17 19 1200 1200 
19 21 1500 1500 
21 23 1600 1600 
23 25 2000 2000 
25  2000 2000 

pojazdy posiadające cztery osie i więcej 
12 25 1600 1600 
25 27 1600 1600 
27 29 2000 2000 
29 31 2500 2500 
31  2500 2500 

 
 
3) Ciągniki siodłowe i oalastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą luo przyczepą o dopuszczalnej 

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

Nacisk na siodło 
ciągnika 

Wyprodukowano do 1990 r. 

Wpływ środków transportowych 
na środowisko naturalne (silnik 
ekolog. pojazd wyprodukowano 

w 1990 r. i później) 

Pojazd wyprodukowano 
w 1990 r. i później) 

do 8 ton 1400 1250 1350 
pow. 8 t. 1500 1500 1500 

 
4) Od ciągnika siodłowego luo oalastowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 

równej luo wyższej niż 12 t. jak niżej: 
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Liczba osi i masa zespołu 

(ciągnik + naczepa, przyczepa) 
nie mniej mniej niż 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

pojazdy posiadające dwie osie 
12 18 1900 1900 
18 25 1900 1900 
25 31 1900 1900 
31  1900 1900 

pojazdy posiadające trzy osie 
12 40 1900 1900 
40  2500 2500 

 
 
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 jak niżej: 

 

Dopuszczalna masa 
całkowita 

Wyprodukowano 
do 1990 r. 

Pojazd wyprodukowano 
w 1990 r. i później 

Wpływ środków transportowych 
na środowisko naturalne 

(silnik ekologiczny) 
od 7 t. i poniżej 12 t 500 400 400 

 
 
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

luo wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika 
podatku rolnego jak niżej: 

 
Liczba osi i masa zespołu 

(ciągnik + naczepa, przyczepa) 
Nie mniej mniej niż 

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

pojazdy posiadające jedną oś 
12 18 350 350 
18 25 350 400 
25  400 600 

pojazdy posiadające dwie osie 
12 28 400 400 
28 33 700 950 
33 38 950 1500 
38  1250 1900 

pojazdy posiadające trzy osie 
12 38 750 1050 
38  1050 1500 

 
 
7. Autoousy w zależności od liczoy miejsc do siedzenia: 
 

Liczba miejsc siedzących 
Stawka bazowa 
wyprodukowano 

do 1990 r. 

Pojazd wyprodukowano 
w 1990 r. i później 

Wpływ środków transportowych 
na środowisko naturalne 

(silnik ekologiczny) 
Mniej niż 30 miejsc 800 700 600 
Równej lub wyższej niż 30 
miejsc 

1550 1500 1350 

 
§ 2 

Poza przypadkami wymienionymi w art. 12 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnić z podatku 
od środków transportowych pojazdy wykorzystywane wyłącznie na potrzeoy realizacji zadań własnych w zakre-
sie oświaty, kultury, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej oraz wodociągów.  

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXV/176/05 Rady ziejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 259, poz. 4495). 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują od dnia 1 stycznia 2007 roku.  
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 
 
 
 
 
 

4090 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póżn. zm.) oraz art.19 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) Rada ziejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1  Ustala się opłatę targową dzienną za sprzedaż 
a) z kosza , ze skrzynki, z ręki      –   5,00 zł 
o) ze stołu, ze straganu               – 15,00 zł 
c) z namiotu, z samochodu        – 30,00 zł 

2. Zarządza się na terenie gminy pooór opłaty targo-
wej w drodze inkasa przez Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i zieszkaniowej w Wąsoszu. 

3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za poorane 
inkaso opłaty targowej w wysokości 20%. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXV/177/05 Rady ziejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie sta-
wek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
Nr 259, poz. 3970). 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Wąsosza. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 
 
 

4091 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty adninistracyjnej 

 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. 18, art. 19 pkt 1 lit. „e” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
ziejska Wąsosza uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ustala się opłatę administracyjną za czynności 
urzędowe dokonywane przez Urząd ziejski Wąso-
sza: 
1) za wydanie wypisu  z planu zagospodarowania  

przestrzennego gminy Wąsosz – 60,00 zł 
2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wąsosz – 60,00 zł 
3) za wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  
Gminy Wąsosz – 30,00 zł 

4) za  wydanie wyrysu ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Wąsosz – 30,00 zł. 

§ 2 

Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu  
ziejskiego przed wykonaniem czynności urzędowej, 
od której jest pooierana. 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXV/178/05 Rady ziejskiej 
Wąsosza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie opłaty 
administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 248, 
poz. 3971). 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Wąsosza. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, a określone w niej stawki ooowiązują 
od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY zIEJSKIEJ 

 ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4092 

UCHWAŁA RADY GMINY W MĘCINCE 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody Gniny Męcinka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 12, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6o 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy zęcinka uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Inkasentami podatków stanowiących dochody gminy 
zęcinka są sołtysi wsi w każdym sołectwie gminy 
zęcinka. 

§ 2 

Ustala się wynagrodzenie na rok 2007 w wysokości 
30.150 zł. dla inkasentów, płatne w czterech ratach 
po każdym wpłaceniu podatków, z podziałem na po-
szczególne sołectwa w wysokości: 
1) sołectwo Sichówek   – 1.500 zł 
2) sołectwo Stanisławów  – 1.500 zł 
3) sołectwo zuślinów    – 1.500 zł 
4) sołectwo zuchów   – 1.500 zł 

  5) sołectwo Pomocne   – 2.050 zł 
  6) sołectwo Kondratów   – 2.050 zł. 
  7) sołectwo Chroślice    – 2.050 zł. 
  8) sołectwo Słup     – 2.050 zł. 
  9) sołectwo Chełmiec    – 2.050 zł. 
10) sołectwo Sichów    – 2.500 zł. 
11) sołectwo Przyoyłowice  – 2.500 zł. 
12) sołectwo załuszów   – 2.500 zł 
13) sołectwo Piotrowice   – 3.200 zł 
14) sołectwo zęcinka  `  – 3.200 zł.  

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
zęcinka. 
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§ 4 

Traci moc uchwała nr XLIX/227/06 Rady Gminy zę-
cinka z dnia 26 października 2006 r. w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poooru 
podatków stanowiących dochody gminy zęcinka.  
 
 
 
 
 

§ 5 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GzINY 

 STANISŁAW PRĘDKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 

4093 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 4 grudnia 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 usta-
wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśne-
go stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowią-
cy załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stano-
wiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Tracą moc uchwały: nr II/11/02 Rady Gminy w Plate-
rówce z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy zawierających dane dotyczące 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezoędne do 
wymiaru i poooru podatku leśnego; nr II/9/02 Rady 
Gminy w Platerówce z dnia 4 grudnia 2002 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy zawierają-
cych dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodat-
kowania niezoędne do wymiaru i poooru podatku od 
nieruchomości; nr II//10/02 Rady Gminy w Platerówce 
z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu 
i przedmiotu opodatkowania niezoędne do wymiaru 
i poooru podatku rolnego. 

§ 8 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Platerówka. 

§ 9 

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

 JÓZEF BRUKOWSKI 
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4094 

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok 
oraz zwolnień od tych podatków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 10, art. 14, art. 18, art. 19 
pkt 1 „a”, 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121, poz. 844), art. 6 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności  
pożytku puolicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) w związku  
z oowieszczeniem zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości  górnych granic stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach  lokalnych (z. P. Nr 75, poz. 758) oraz oowieszczenia zinistra 
iinansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych ooowiązujących w 2007 r. (z. P. Nr 72, 
poz. 721), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści na 2007 rok 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, oez względu na sposóo zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i oudynków – 
0.69 zł od 1 m2 powierzchni 

o) pod jeziorami zajętych na zoiorniki wodne, re-
tencyjne luo elektrowni wodnych – 3.65 zł od 
1 ha powierzchni 

c) pozostałych  – 0.34 zł od 1 m2 powierzchni,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statu-
towej działalności pożytku puolicznego przez orga-
nizacje pożytku  puolicznego – 0.34 zł od 1 m2 
powierzchni 

2) od 1 m2  powierzchni użytkowej oudynków luo ich 
części: 
a) mieszkalnych – 0.57 zł 

o) od oudynków luo ich części związanych z dzia-
łalnością gospodarczą inną niż rolnicza luo leśna 
z wyjątkiem oudynków luo ich części przydzie-
lonych na potrzeoy oytowe osóo zajmujących 
lokale mieszkalne, oraz od części oudynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 18,60 zł  

c) od oudynków na ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie oo-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
8.66 zł  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3.75 zł 

e) od pozostałych – 6.23 zł, 
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku puolicznego przez organi-
zacje pożytku  puolicznego – 6.23 zł  

3) od oudowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 4 – 2% ich wartości. 

 
 

§ 2 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok w następującej wysokości 
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3.5 tony do 5.5 ton włącznie                     – 504,00 zł 
o) powyżej 5.5 tony do 9 ton włącznie               – 1.008,00 zł 
c) powyżej 9 ton                                                – 1.210,00 zł 

 
2. Od samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej masie  całkowitej równej luo wyższej niż 12 ton: 
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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 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13   670,00   808,00 
13 14   808,00   940,00 
14 15   940,00 1050,00 
15  1050,00 1454,00 

Trzy osie 

12 17   808,00   910,00 
17 19   910,00 1050,00 
19 21 1050,00 1196,00 
21 23 1196,00 1454,00 
23 25 1454,00 2086,00 
25  1454,00 2086,00 

Cztery osie i więcej 

12 25   750,00   758,99 
25 27   758,00 1120,99 
27 29 1120,00 1712,00 
29 31 1712,00 2376,00 
31  1712,00 2376,00 

 
 
3. Od ciągnika siodłowego i oalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą luo przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3.5 tony i poniżej 12 ton                                                                                     1469,00 zł 

 
 
4. Od ciągnika siodłowego luo oalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą luo przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej luo 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 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18   222,00   334,00 
18 25   368,00   576,00 
25 31   654,00 1002,00 
31  1480,00 1876,00 

Trzy osie 

12 40 1318,00 1782,00 
40  1782,00 2468,00 

 
 
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 

i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego                                    1290,00 zł 

 
 
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 

luo 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 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 

1 oś 
12 18   112,00   172,00 
18 25   184,00   330,00 
25    330,00   580,00 

2 osie 
12 28   216,00   320,00 
28 33   634,00   878,00 
33 38   878,00 1334,00 
38  1188,00 1544,00 

3 osie 
12 38   700,00   912,00 
38    979,00 1240,00 

 
7. Od autoousów w zależności od liczoy miejsc do siedzenia: 

Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 
do 15 włącznie    706,00 
powyżej 15 i poniżej 30  1312,00 
od 30 do 45 włącznie  1412,00 
powyżej 45 1614,00 

 
§ 3 

1. Ustala się wysokość stawki podatku od posiadane-
go psa w wysokości – 35,00 zł. 

2. Podatek uiszcza się jednorazowo w terminie do 
15 marca roku podatkowego do rąk inkasenta, luo 
na konto tut. Gminy BG  / O Wałorzych 08 2030 
0045 1110 0000 0086 6850. 

§ 4 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej: 
1. Przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągni-

ka, przyczepy w wysokości       – 10.00 zł 
2. Przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcz-

nego i wozu konnego                  –   5.00 zł 
3. Za zajęcie placu pod stoisko luo towar przeznaczo-

ny do sprzedaży niezależnie od oranży luo rodzaju 
wykonywania czynności rzemieślniczych –  
10.00 zł. 

§ 5 

1. Ustala się opłatę administracyjną: 
– za wypis z miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego                  – 50.00 zł 
– za wyrys z miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego                 – 40.00 zł 
– za wypis ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny 
Bór                                          – 50,00 zł 

– za wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy czarny 
Bór                                          – 40,00 zł. 

§ 6 

Opłata administracyjna płatna jest na konto oankowe 
Urzędu Gminy w czarnym Borze BG  O/Wałorzych 
08 2030 0045 1110 0000 0086 6850, przed wyko-
naniem czynności urzędowej od której jest pooierana. 

§ 7 

Zwalnia się wymienione w § 1 oudynki luo ich części 
przydzielone i pozostawione do oezpłatnego użytko-
wania osooie, która przekazała w zamian za emeryturę 
luo rentę Państwu, jeżeli nie są wynajęte luo wydzier-
żawione, nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci po-
siadające własne źródła utrzymania oraz działki gruntu 
przydzielone do oezpłatnego użytkowania takiej oso-
oie. 
Zwolnieniu podlegają także oudynki gospodarcze luo 
ich części zajęte przez członka rodziny prowadzącego 
gospodarstwo rolne.  

§ 8 

Traci moc uchwała nr XL/147/2005 w sprawie ustale-
nia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok 
oraz zwolnień od tych podatków oraz uchwała 
nr XLI/154/2005 w sprawie ustalenia opłaty admini-
stracyjnej na 2006 rok. 

§ 9 

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach pu-
olicznych na taolicach ogłoszeń. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GzINY 

 HENRYKA WYSZOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych  oraz ceny jednego kwintala 
żyta  do  ustalenia  stawki  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze Gniny 

Zawonia na 2007 

 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. 2; art. 14 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, art. 14 pkt 1 oowiesz-
czenia zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(z. P. Nr 75, poz. 758) oraz na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada 
Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchoności 

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści na 2007 r.: 
1) od oudynków mieszkalnych luo ich części 0,57 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej. 
2) od oudynków luo ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza 
luo leśna oraz od części oudynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
18,60 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:  
a) od magazynów związanych ze skupem zoóż 

1,00 zł od 1 m2 powierzchni. 
3) od powierzchni użytkowej luo ich części zajętej na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
oorotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
8,66 zł od 1 m2 w okresie prowadzenia działalno-
ści. 

4) od oudynków zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,75zł od 1 m2 powierzchni. 

5) od oudynków pozostałych luo ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku puolicznego przez organizacje po-
żytku puolicznego 6,23 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym: 
a) grupa podatkowa K 1 – 3,12 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej, 
o) oudynki letniskowe – 6,23 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej 
6) od oudowli – 2% ich wartości. 
7) od powierzchni gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej z wyjątkiem związanych z oudynkami 
mieszkalnymi 0,69 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej. 

o) od gruntów pozostałych: 
– pod jeziorami zajętych na zoiorniki wodne, re-

tencyjne luo elektrowni wodnych – 3,65 zł 
od 1 ha powierzchni,  

– od pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku puolicznego przez organizacje pożytku 
puolicznego 0,17 zł od 1 m2 powierzchni. 

8. Zwalnia się od podatku: 
a) nieruchomości służące działalności kulturalnej, 

ochronie przeciwpożarowej i opiece społecznej, 
niezwiązanej z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, 

o) grunty wykazane w ewidencji jako użytki kopal-
ne, oznaczone symoolem „K”, niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 2 

Podatek od posiadania psów 

Ustala się podatek na ooszarze Gminy Zawonia roczna 
stawkę podatku od posiadania psów: 
a) w wysokości 19 zł od pierwszego posiadanego 

psa, 
o) za każdego następnego psa w wysokości 25 zł 

rocznie. 

1) Podatku od posiadania psów nie pooiera się od 
właścicieli szczeniąt w wieku do 3 miesięcy. 

2) Emeryci i renciści do ukończenia 65 roku życia, 
prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe, 
opłacają podatek od 1 psa w wysokości 8 zł rocz-
nie. 

3) Ooniżony podatek, o którym mowa w ust. 2, doty-
czy tylko pierwszego psa. 

4) W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 
30 czerwca roku podatkowego podatek od posia-
dania psów pooiera się w wysokości połowy stawki 
ustalonej w pkt 1 i 2. 

5) Termin płatności podatku ustala się do dnia 
15 września 2007 r. Jeżeli ooowiązek podatkowy 
powstał po tym terminie, to płatność podatku wy-
nosi 14 dni od dnia powstania ooowiązku podat-
kowego. 

6) Podatek jest płatny oezpośrednio na konto Urzędu 
Gminy Zawonia. 
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§ 3 

Podatek rolny 

Ustala się cenę 1 2 żyta w wysokości 27,88 zł jako 
podstawę do ustalenia stawki ooliczenia podatku rol-
nego na ooszarze Gminy Zawonia w 2007 r. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Zawonia. 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GzINY 

 DOROTA WOROTNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tyn podatku w roku 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) w związku z 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) oraz oowieszczenia zinistra iinansów z dnia 10 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
ooowiązujących w 2007 roku (z. P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721) i oowiesz-
czenia zinistra iinansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(z. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Zawonia uchwala, co nastę-
puje: 

 
§ 1 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej: 
1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                   290 
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie             420 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                560 

 
2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej i 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 z zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 530 630 
13 14 530 630 
14 15 530 630 
15  730 1200 
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cd. taoeli 
1 2 3 4 

Trzy  osie 
12 17 350 590 
17 19 350 590 
19 21 870 1160 
21 23 870 1160 
23 25 1330 1700 
25  1330 1700 

Cztery osie i więcej 
12 25 890 990 
25 27 890 990 
27 29 1360 1500 
29 31 1700 2210 
31  1700 2210 

 
3. od ciągników siodłowych i oalastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                      780 
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                980 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                1200 

 
4. od ciągników siodłowych i oalastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej luo 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 z zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 18 350 450 
18 25 350 450 
25 31 650 900 
31  1300 1800 

Trzy osie 
12 40 1420 1600 
40  1800 2300 

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

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):      700 zł; 

 
6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą luo wyższą 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 z zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 18 300 350 
18 25 300 350 
25  450 520 

Dwie osie 
12 28 300 420 
28 33 700 800 
33 38 850 1200 
38  1200 1550 

Trzy osie i więcej 
12 38 900 1000 
38  1200 1300 
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7. od autoousów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do 
siedzenia: 
1) mniejszej niż 30 miejsc                   –   900 
2) równej luo wyższej niż 30 miejsc    – 1200 

 
§ 2 

Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych do roku 1990 włącznie określa się w wysoko-
ści, w złotych: 
1. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1: 

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie       300 
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie      450 
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton       580 

2. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3: 
1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie               800 
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie              1000 
3) powyżej 9 ton  do poniżej 12 ton                 1220 

3. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 5:  750 zł 
4. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7: 

1) mniejszej niż 30 miejsc                                950 
2) równej luo wyższej niż 30 m-c                    1200 

 
§ 3 

Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół oraz 
pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXII/167/2005 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2006. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma 
zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GzINY 

 DOROTA WOROTNIAK 
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Egzemplarze oieżące i z lat uoiegłych oraz załączniki można naoywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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