
 

   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 271 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 
 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

 4099 – Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości ..................………………………………………………………….. 23633 

 4100 – Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty miejscowej ................................................................................................ 23634 

 4101 – Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice ..............……………………………………... 23635 

 4102 – Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki podatku po posiadania psów .................………………………………………………………... 23635 

 4103 – Rady Miasta Piechowice z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych ................………………………………………………. 23636 

 4104 – Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżki średniej 
ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego ...............……………………………………. 23638 

 4105 – Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski  23639 

 4106 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2007 ................…………………………………………………….. 23641 

 4107 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu 
jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2007 ........................…………………………... 23641 

 4108 – Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2007 ............................................................... 23642 

 4109 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku .........................….………………. 23644 

 4110 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 
wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 
2007 rok ....................................................................................................................... 23645 

 4111 – Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok ..........................…………………….. 23647 

 4112 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości ....................……………………………………………… 23648 

 4113 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek w podatku od środków transportowych ............................................... 23649 

 4114 – Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzo-
rów formularzy niezbrdnych do ustalenia poboru podatków na terenie gminy Świebo-
dzice ............................................................................................................................. 23650 

UCHWAŁY RADY MIASTA I  GMINY:  

 4115 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok .............................................................. 23669 

 4116 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok .....................……………………... 23669 



Dziennik Urzrdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 271 –  23632  – Treść: 

 4117 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posia-
dania psów na 2007 rok ................................................................................................ 23671 

 4118 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia ulgi 
w podatku rolnym na rok 2007 ..................……………………………………………………………... 23672 

 4119 – Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia  5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysoko-
ści dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wiązów ..................... 23673 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

 4120 – Rady Gminy Świrta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie podatku od 
posiadania psów na 2007 rok ...................………………………………………………………………. 23673 

 4121 – Rady Gminy Świrta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok ..............……………………... 23674 

 4122 – Rady Gminy Świrta Katarzyna z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok .................………………………………… 23676 

 4123 – Rady Gminy Głogów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych wa-
runków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano pro-
dukcji rolnej .................................................................................................................... 23677 

 4124 – Rady Gminy w Głogowie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego ................................................................  23678 

 4125 – Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Kamieniec Ząb-
kowicki .......................................................................................................................... 23678 

 4126 – Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku ..........................……………… 23679 

 4127 – Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku 
od środków transportowych i zwolnień w tym podatku ..............……………………………………. 23680 

 4128 – Rady Gminy Rukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek i zwolnień od podatku od nieruchomości ................................................................ 23682 

 4129 – Rady Gminy Rukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007 
roku ........................ …………………………………………………………………………………………. 23683 

 4130 – Rady Gminy Rukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek podatku od posiadania psów .....................………………………………………………………... 23683 

 4131 – Rady Gminy Rukowice z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych ....................………………………………………………. 23684 

 4132 – Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieru-
chomości ....................................................................................................................... 23686 

 4133 – Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych ..................………………………………………………………. 23687 

 4134 – Rady Gminy w Domaniowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 
2007 roku ....................... ...………………………………………………………………………………… 23689 

 4135 – Rady Gminy Siekierczyn z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały doty-
czącej obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok .............. 23690 

 4136 – Rady Gminy Siekierczyn z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały doty-
czącej podatku od środków transportowych ................................................................ 23690 

 4137 – Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyj-
mowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sulików na 
2007 rok ....................................................................................................................... 23691 

 4138 – Rady Gminy Sulików z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików ..................……………………………... 23692 



Dziennik Urzrdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 271 –  23633  – Poz. 4099 

 4139 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego ................................................................  23693 

 4140 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości ...................…………………………………………………………. 23693 

 4141 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych ....................…………………………………………………………………… 23694 

 4142 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej ........................ 23696 

 4143 – Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, termi-
nów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso ........………………………………………. 23697 

 4144 – Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości w 2007 roku ...................………………………………………………………………... 23698 

 4145 – Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych w 2007 roku ..................……………………………………………………………….. 23699 

 4146 – Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości ceny sku-
pu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 rok .............................................................. 23702 

 

 

 

 
 
 
 
 

4099 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, 
co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od nieruchomości na 2007 rok ustala sir w 
wysokości: 
1. od gruntów:  

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

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

c) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,  

2. od budynków lub ich czrści: 
a) mieszkalnych oraz zajrtych wyłącznie na potrze-

by mieszkalne – 0,57 zł  od 1 m2  powierzchni 
użytkowej,     

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

e) garaży – 6,23 zł  od 1 m2 powierzchni, 
f) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 4,60 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. od budowli – 2%  ich wartości. 

§ 2 

Zwalnia sir z podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości lub czrści, które służą wyłącznie do 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, 
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z wyjątkiem nieruchomości zajrtych na prowadze-
nie działalności gospodarczej, 

2. nieruchomości lub czrści, które służą do realizacji 
zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

3. nieruchomości lub czrści zajrte na potrzeby zwią-
zane z pomocą społeczną, 

4. budowle służące do doprowadzania wody i odpro-
wadzania ścieków wraz z gruntami znajdującymi sir 
pod tymi budowlami, 

5. budynki, budowle i grunty oczyszczalni ścieków, 
6. budynki, budowle i grunty stacji uzdatniania wody, 
7. grunty zajrte na zieleńce komunalne i cmentarz. 
8. nieruchomości lub czrści, które służą wyłącznie do 

realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury 
fizycznej i sportu. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 213/XLI/2005 Rady Miasta  
w Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIWSTW 

 
HALINA WIECZOREK

 
 
 
 
 

4100 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty mieiscowei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591  z późniejszymi zmianami) art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala sir, co nastrpu-
je: 

 
 

§ 1 

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobr w celach wypoczyn-
kowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycz-
nych na terenie gminy Piechowice. 

§ 2 

Opłatr miejscową za każdy dzień pobytu ustala sir w 
wysokości – 1,74 zł. 

§ 3 

Ustala sir opłatr miejscową: 
a) dla rencistów i emerytów – 0,87 zł 
b) dla dzieci i uczącej sir młodzieży – 0,50 zł za wy-

jątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 
szkolnej zwolnionych z opłaty na mocy ustawy. 

§ 4 

Inkasentami opłaty miejscowej ustanawia sir kierow-
ników ośrodków wczasowych, hoteli, pensjonatów  
i kwater prywatnych. 

 

 

§ 5 

Za pobieranie opłaty miejscowej ustala sir wynagro-
dzenie w formie prowizji w wysokości 10% od zainka-
sowanych kwot. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 214/XLI/2005 Rady Miasta w 
Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty miejscowej. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

§ 8 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIWSTW 

 
HALINA WIECZOREK
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4101 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE  

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowei na terenie miasta 
Piechowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 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.) uchwala sir, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir dzienną stawkr opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek  organi-
zacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonu-
jących wszelkiej sprzedaży – w sposób nastrpujący: 
1. Z samochodu, przyczepy, platformy, wozu konne-

go, straganu – 24,00 zł  
2. Z wózka rrcznego, roweru, wiadra, kosza, rrki – 

8,00 zł.  

§ 2 

1. Ustala sir pobór opłaty targowej w formie inkasa. 
2. Pobór opłaty targowej powierza sir Zakładowi 

Usług Komunalnych w Piechowicach, ustalając  
z tego tytułu prowizjr w wysokości 20% pobra-
nych kwot. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 215/XLI/2005 Rady Miasta w 
Piechowicach z dnia 24 listopada 2005 roku w spra-

wie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 
terenie miasta Piechowice. 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIWSTW 

 
HALINA WIECZOREK

 
 
 
 
 
 

4102 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE  

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala sir, co nastrpu-
je: 

 
 

§ 1 

Wysokość podatku od każdego posiadanego psa wy-
nosi – 20,00 zł rocznie 

§ 2 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu  
30 czerwca – podatek pobiera sir w wysokości  
10,00 zł. 

§ 3 

Posiadacz psa jest zobowiązany uiszczać podatek bez 
wezwania do 15 marca roku, za który przypada poda-
tek lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa. 

§ 4 

1. Inkasentem podatku od posiadania psów ustala sir 
jednostkr organizacyjną prowadzącą rejestracjr 
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psów – Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” 
Spółka z o.o. w Piechowicach. 

2. Ustala sir wynagrodzenie za inkaso w wysokości – 
10% zainkasowanej kwoty. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr  217/XLI/2005 Rady Miasta w 
Piechowicach z dnia 24 listopada  2005 roku w spra-
wie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania 
psów.  

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

§ 7 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIWSTW 

 
HALINA WIECZOREK

 
 
 

4103 

UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE  

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. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w nastrpującej wysokości:        
1. od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:        

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                586,00 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                769,00 zł  
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                875,00 zł  

2. od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:    
     

dwie osie  

                                                               oś jezdna z zawieszeniem                  inne systemy 
                                                               pneumatycznym   lub                       zawieszenia 
                                                               zawieszenie uznanym                       osi jezdnych 
                                                               za równoważne                            

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                  895,00 zł          982,00 zł 

b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                                        928,00 zł       1 035,00 zł 

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                  981,00 zł       1 094,00 zł 

d) nie mniej niż 15 ton                1 035,00 zł       1 335,00 zł 

                                                                                                 trzy osie  

                                                               oś jezdna z zawieszeniem                   inne systemy 
                                                               pneumatycznym lub                          zawieszenia 
                                                               zawieszeniem uznanym                     osi jezdnych 
                                                               za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton               1 094,00 zł       1 366,00 zł 

b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton               1 206,00 zł       1 419,00 zł 

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton               1 312,00 zł       1 473,00 zł 

d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony               1 419,00 zł       1 532,00 zł 

e) nie mniej niż 23 tony,mniej niż 25 ton               1 532,00 zł       1 683,00 zł 

f) nie mniej niż 25 ton                1 644,00 zł       1 750,00 zł 
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cd. tabeli 
cztery osie i więcei  

                                                               oś jezdna z zawieszeniem                        inne systemy 
                                                               pneumatycznym lub                               zawieszenia 
                                                               zawieszeniem uznanym                           osi jezdnych 
                                                               za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton,mniej niż 25 ton               2 018,00 zł       2 075,00 zł 

b) nie mniej niż 25 ton,mniej niż 27 ton               2 135,00 zł       2 188,00 zł 

c) nie mniej niż 27 ton,mniej niż 29 ton               2 240,00 zł       2 294,00 zł 

d) nie mniej niż 29 ton,mniej niż 31 ton               2 347,00 zł       2 527,00 zł 

e) nie mniej niż 31 ton                2 460,00 zł       2 527,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton              1 419,00 zł  
 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wirkszej niż 12 ton: 
 

        

dwie osie  

                                                               oś jezdna z zawieszeniem                        inne systemy 
                                                               pneumatycznym lub                               zawieszenia 
                                                               zawieszeniem uznanym                           osi jezdnych 
                                                               za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton               1 532,00 zł       1 584,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton               1 639,00 zł       1 691,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 38 ton               1 750,00 zł       1 857,00 zł 

d) nie mniej niż 38 ton                1 857,00 zł       2 002,00 zł 

trzy osie 

                                                               oś jezdna z zawieszeniem                        inne systemy 
                                                               pneumatycznym lub                               zawieszenia 
                                                               zawieszeniem uznanym                           osi jezdnych 
                                                               za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton               1 857,00 zł       1 931,00 zł 

b) nie mniej niż 38 ton                2 405,00 zł       2 527,00 zł 

        

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego             384,00 zł  

  
       
6. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masr całkowitą równą 

lub wirkszą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego:       

  

 

iedna oś 

     oś jezdna z  zawieszeniem                     inne systemy 
                                                                pneumatycznym lub                              zawieszenia 
                                                                zawieszeniem uznanym                          osi jezdnych 
                                                                za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton,mniej niż 18 ton                  438,00 zł          490,00 zł 

b) nie mniej niż 18 ton,mniej niż 25 ton                  490,00 zł          597,00 zł 

c) nie mniej niż 25 ton                   543,00 zł          708,00 zł 
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cd. tabeli 
dwie osie 

                                                                oś jezdna z zawieszeniem                       inne systemy 
                                                                pneumatycznym lub                              zawieszenia 
                                                                zawieszeniem uznanym                         osi jezdnych 
                                                                za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton                  597,00 zł          759,00 zł 

b) nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony                  656,00 zł          906,00 zł 

c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton                  906,00 zł       1 376,00 zł 

d) nie mniej niż 38 ton                1 225,00 zł       1 814,00 zł 

trzy osie  

                                                                oś jezdna z zawieszeniem                       inne systemy 
                                                                pneumatycznym lub                              zawieszenia 
                                                                zawieszeniem uznanym                         osi jezdnych 
                                                                za równoważne   

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 36 ton                  874,00 zł          975,00 zł 

b) nie mniej niż 36 ton                1 068,00 zł       1 421,00 zł 

        

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:        
a) mniej niż 15, miejsc         300,00 zł 
b) nie mniej niż 15 a mniej niż 30 miejsc         600,00 zł 
c) równej lub powyżej 30 miejsc         1.200,00 zł 

§ 2 

 
Traci moc uchwała Rady Miasta Piechowice nr 216/XLI/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustale-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych.        

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta Piechowice.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2007.        
 

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIWSTW 

 
HALINA WIECZOREK 

 
4104 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POAKOWICACH 

z dnia 5 grudnia 2006 r.  

w sprawie obniżki średniei ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku 
rolnego 

 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. 1591z z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806z z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568z 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203z z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457z z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431z z 1994 r. Nr 1, poz. 3z z 1996 r. 
Nr 91, poz. 409z z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926z z 1998 r. 
Nr 108, poz. 681z z 2001 r. Nr 81, poz. 875z z 2002 r. Nr 200, poz. 1680z 
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568z z 2005 r. Nr 164, 
poz. 1365 i Nr 169, poz. 1419z z 2006 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 179, 
poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199) uchwala sir, co nastrpuje: 
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§ 1 

Obniża sir średnią cenr skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. określoną w komuni-
kacie Prezesa Głównego Urzrdu Statystycznego z dnia 
17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. 
(M.P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł (słownie: 
trzydzieści pirć złotych 52/100) do kwoty 15,00 zł 
(słownie: pirtnaście złotych) za 1q, jako podstawr do 
obliczania podatku rolnego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Polko-
wic. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXIX/347/05 Rady Miejskiej  
w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania 
podatku rolnego na rok podatkowy 2006. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

JAN ZARZYCKI 

 
 
 

4105 

UCHWAŁA RADY GMINY AWIWEK ŚAWSKI 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  
na terenie miasta i gminy Awówek Śląski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 
ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 9, poz. 84 z później-
szymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
1. Od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  580,00 zł 
b) od 5,5 tony do 9 tony włącznie  850,00 zł 
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton 1 110,00 zł 

2. Od samochodów cirżarowych w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-
dzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczal-
nej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 13 ton  1 650,00 zł 
b) nie mniej niż 13 ton,  

mniej niż 14 ton 1 840,00 zł 
c) nie mniej niż 14 ton,  

mniej niż 15 ton 1 850,00 zł 
d) nie mniej niż 15 ton 1 970,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 17 ton 1 820,00 zł 
b) nie mniej niż 17 ton,  

mniej niż 19 ton 1 840,00 zł 

c) nie mniej niż 19 ton,  
mniej niż 21 ton 1 890,00 zł 

d) nie mniej niż 21 ton,  
mniej niż 23 ton 1 960,00 zł 

e) nie mniej niż 23 ton,  
mniej niż 25 ton 1 980,00 zł 

f) nie mniej niż 25 ton 1 990,00 zł 
3) o czterech osiach i wircej z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne oraz innym systemem zawieszenia 
i dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 25 ton 1 850,00 zł 
b) nie mniej niż 25 ton,  

mniej niż 27 ton 1 960,00 zł 
c) nie mniej niż 27 ton,  

mniej niż 29 ton 2 010,00 zł 
d) nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub za-
wieszeniem uznanym za równoważne  
 2 270,00 ł 

– z innym systemem zawieszenia  
 2 500,00 zł 

e) nie mniej niż 31 ton 
– z zawieszeniem pneumatycznym lub  

zawieszeniem uznanym za równoważne 
 2 270,00 zł 

– z innym systemem zawieszenia  
 2 500,00 zł 
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów: 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 370,00 zł 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej i rodzaju zawieszenia: 
1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczal-
nej masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 18 ton 1 400,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton,  

mniej niż 25 ton 1 440,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton,  

mniej niż 31 ton 1 550,00 zł 
d) nie mniej niż 31 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za równoważne  
 1 770,00 zł 

– z innym systemem zawieszenia 
 1 930,00 zł 

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej 
masie całkowitej: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 40 ton 1 830,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 

– z zawieszeniem pneumatycznym lub  
zawieszeniem uznanym za równoważne 
 2 360,00 zł 

– z innym systemem zawieszenia 
 2 500,00 zł 

5. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masr cał-
kowitą: 
od 7 ton i poniżej 12 ton  770,00 zł 

6. Od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masr cał-
kowitą: 
1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne oraz in-

nym systemem zawieszenia i dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 18 ton 780,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton,  

mniej niż 25 ton 970,00 zł 
c) nie mniej niż 25 ton 1 070,00 zł 

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
oraz innym systemem zawieszenia i dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) nie mniej niż 12 ton,  

mniej niż 28 ton  980,00 zł 
b) nie mniej niż 28 ton,  

mniej niż 33 ton 1180,00 zł 
c) nie mniej niż 33 ton,  

mniej niż 38 ton 1370,00 zł 
d) nie mniej niż 38 ton 1790,00 zł 

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz 
innym systemem zawieszenia i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) nie mniej niż 12 ton,  
mniej niż 38 ton 1 370,00 zł 

b) nie mniej niż 38 ton 1 640,00 zł 
7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 

siedzenia: 
a) mniejszej niż 15 miejsc  850,00 zł 
b) nie mniejszej niż 15 miejsc,  

mniejszej niż 30 miejsc 1 420,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 690,00 zł 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sir Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXVIII/308/05 Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 roku 
w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych na 2006 rok. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 2007 r. 
 
 

PRZEWODNIPZZPW RWDY 
 

TERESA WACHAL 
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4106 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DRIER ONIOWA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 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 późniejszymi zmianami), w związku z art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844) uchwala sir, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających oso-
bowości prawnej, w nastrpujący sposób: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez wzglrdu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajrtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych – 3,45 zł od  
1 ha powierzchni, 

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

2) od budynków lub ich czrści: 
a) mieszkalnych – 0,51 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie handlu na powierzchni 
1.000 m2 i powyżej – 18,60 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

c) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie handlu na powierzchni do 
1.000 m2 i na pozostałą działalność gospodarczą 
– 17,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,23 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

f) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

Zobowiązuje sir Burmistrza do podania do publicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 4 

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

 
WIPEPRZEWODNIPZZPY 

RWDY MIEJSKIEJ 
 

MIROSŁAW PIORUN
 
 
 

4107 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DRIER ONIOWA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, 
terminów płatności tego podatku i sposobu iego poboru oraz zwolnień 
                                z tego podatku na rok 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 późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala sir, co nastrpuje: 
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§ 1 

1. Roczna stawka podatku od posiadania każdego psa 
wynosi 45,- zł. 

2. Podatek pobiera sir w połowie stawki, jeśli osoba 
weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego. 

§ 2 

1. Podatek określony w § 1 ust.1 płatny jest w nastr-
pujący sposób: 
1) w dwóch równych ratach bez wezwania w kasie 

Urzrdu Miasta lub na rachunek bankowy Urzrdu 
Miasta w terminie do dnia 31 marca i 30 wrze-
śnia roku podatkowego, 

2) w przypadku wejścia w posiadanie psa po ter-
minie płatności pierwszej raty i do dnia 30 
czerwca, podatek płatny jest w dwóch równych 
ratach: 
a) pierwsza rata w terminie 14 dni od dnia wej-

ścia w posiadanie psa, 
b) druga rata w terminie do 30 września. 

2. Podatek określony w § 1 ust. 2 płatny jest jednora-
zowo, w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie 
psa. 

§ 3 

Poza przypadkami wymienionymi w art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844) od podatku wolne jest posiadanie psów: 
1) utrzymywanych przez osoby przebywające na tere-

nie miasta, jeżeli podatek ten został opłacony za 
dany rok podatkowy w miejscowości, z której dana 
osoba przybyła, 

2) szczeniąt do dwóch miesircy życia, 
3) wzirtych ze schroniska dla zwierząt funkcjonujące-

go na terenie miasta Dzierżoniowa. 

§ 4 

Zobowiązuje sir Burmistrza do podania do publicznej 
wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywie-
szenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 6 

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

WIPEPRZEWODNIPZZPY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
MIROSŁAW PIORUN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DRIER ONIOWA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 
2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844)  uchwala sir, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir wysokości stawek podatku od środków transportowych w nastrpującej wysokości: 
1. od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton: 
 

Dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Data produkcji 
do 31.12.1999 r. 

Data produkcji 
od 1.01.2000 r. 

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 514,- zł 411,- zł 
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 794,- zł 635,- zł 
Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.120,- zł 896,- zł 

2. od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
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Dopuszczalna masa całkowita    
(w tonach) 

Liczba osi  
nie mniej niż mniej niż 

Zawieszenie   
pneumatyczne lub  

zawieszenie uznane za 
równoważne 

Inny system  
 zawieszenia osi  

jezdnych 

12 15 1.213,- zł 1.400,- zł 
dwie osie 

15  1.247,- zł 1.440,- zł 
12 25 1.307,- zł 1.591,- zł 

trzy osie 
25  1.343,- zł 1.636,- zł 
12 31 1.930,- zł 2.474,- zł cztery  

i  wircej osi   31  1.967,- zł 2.474,- zł 
 
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

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

Dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) Data produkcji 

do 31.12.1999 r. 

Data produkcji 
Od 1.01.2000 r. 

od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 514,- zł 411,- zł 
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 794,- zł 635,- zł 
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.120,- zł 896,- zł 

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

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

Dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów:  

ciągnik siodłowy + naczepa,     
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Liczba osi  

nie mniej niż mniej niż 

Zawieszenie  pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system   
zawieszenia osi  

jezdnych 

12 31 1.466,- zł 1.587,- zł 
dwie osie 

31  1.506,- zł 1.953,-zł 
12 40 1.531,- zł 1.737,- zł 

trzy osie 
40  2,004,- zł 2.527,- zł 

 
5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą od  

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 

 

Dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Data produkcji 
do 31.12.1999 r. 

Data produkcji 
od 1.01.2000 r. 

od 7 ton i poniżej 12 ton 279,- zł 224,- zł 

 

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

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

 
Dopuszczalna masa całkowita  

zespołu pojazdów:  
naczepa / przyczepa + pojazd  

silnikowy (w tonach) 
Liczba osi  

nie mniej niż mniej niż 

Zawieszenie  pneumatyczne 
lub zawieszenie uznane za 

równoważne 

Inny system   
zawieszenia osi  

jezdnych 

12 25 373,- zł 560,- zł 
Jedna oś 

25  384,- zł 576,- zł 
12 38 857,- zł 1.303,- zł 

Dwie osie 
38  1.159,- zł 1.714,- zł 
12 38 933,- zł 1.213,- zł 

Trzy osie 
38  1.400,- zł 1.644,- zł 
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7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 
 

Liczba miejsc 
do siedzenia 

Data produkcji 
do 31.12.1999 r. 

Data produkcji 
od 1.01.2000 r. 

mniej niż 15 miejsc 327,- zł 261,- zł 
od 15 do 30 miejsc włącznie 606,- zł 321,- zł 
Powyżej 30 miejsc 1.213,- zł 971,- zł 

 
§ 2 

Zobowiązuje sir Burmistrza do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały poprzez wywieszenie 
na tablicach ogłoszeń. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

§ 4 

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

WIPEPRZEWODNIPZWPY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
MIROSŁAW PIORUN 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEACRU-AASKOWICACH 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w 
2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
25 października 2006 r.  w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo-
towych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miej-
ska uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir w roku podatkowym 2007 na obszarze 
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice stawkr podatku od 
posiadania psów w wysokości 40,00 złotych rocznie 
od jednego psa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
i Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLIII/267/2005 Rady Miejskiej 
w Jelczu-Laskowicach z dnia 9 grudnia  2005 r.  
w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej  

nr XLII/259/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w spra-
wie określenia wysokości stawki podatku od posiada-
nia psów na 2006 r. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
BEATA BEJDA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEACRU-AASKOWICACH 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

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

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)1, obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 10 października 2006r. w sprawie stawek podatku od środków trans-
portowych obowiązujących w 2007 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 721), 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w 
sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758) Rada Miejska uchwala, co nastr-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir na rok podatkowy 2007 na obszarze Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice nastrpujące stawki podatku 
od środków transportowych: 

1) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie: 
a) wyposażonego w katalizator spalin lub instala-

cjr gazową   – 610,00 zł 
b) pozostałe  – 662,00 zł 

2) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu powyżej 5.5 tony do 9 ton 
włącznie: 
a) wyposażonego w katalizator spalin lub instala-

cjr gazową – 1.000,00 zł 
b) pozostałe – 1.103,00 zł 

3) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej  
12 ton:  
a) wyposażonego w katalizator spalin lub instala-

cjr gazową – 1.200,00 zł 
b) pozostałe  – 1.324,00 zł 

4) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi jezdnych, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-
kowita od 12 ton i poniżej 15 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.643,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.770,00 zł 

b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-
kowita od 15 ton i powyżej: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.820,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.896,00 zł 

c) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 
od 12 ton i poniżej 25 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.020,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 2.148,00 zł 

d) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całkowita 
od 25 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.275,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 – 2.350,00 zł 
e) cztery osie jezdne i wircej, dopuszczalna masa 

całkowita od 12 ton i poniżej 31 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.350,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 – 2.527,00 zł 
f) cztery osie jezdne i wircej, dopuszczalna masa 

całkowita od 31 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.452,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 – 2.527,00 zł 
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-

wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
a) wyposażonego w katalizator spalin  
  – 1.436,00 zł 
b) pozostałe – 1.545,00 zł 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależ-
ności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
a) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa całkowi-

ta od 12 ton do 36 ton włącznie: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 1.797,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 – 1.875,00 zł 
b) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita powyżej 36 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.376,00 zł 
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– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 2.452,00 zł 

c) trzy osie jezdne i wircej, dopuszczalna ma-
sa całkowita od 12 ton i poniżej 40 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.875,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.953,00 zł 

d) trzy osie jezdne i wircej, dopuszczalna masa 
całkowita od 40 ton i powyżej: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 2.426,00 zł 
– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 – 2.527,00 zł 
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowi-
tą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego   – 795,00 zł 

8) od przyczep i naczep, które z pojazdem silniko-
wym posiadają dopuszczalną masr całkowitą 
równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego, w zależności 
od liczby osi jezdnych i rodzaju zawieszenia: 

a) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całko-
wita od 12 ton i poniżej 25 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 927,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.112,00 zł 

b) jedna oś jezdna, dopuszczalna masa całko-
wita od 25 ton i powyżej: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.390,00 zł 

– inne systemy zawieszenia  – 1.514,00 zł 
c) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita od 12 ton i poniżej 38 ton: 
– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 

równoważne  – 1.422,00 zł 
– inne systemy zawieszenia  – 1.530,00 zł 
d) dwie osie jezdne, dopuszczalna masa cał-

kowita od 38 ton i powyżej: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.817,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.934,00 zł 

e) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-
wita od 12 ton i poniżej 38 ton: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.437,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.545,00 zł 

f) trzy osie jezdne, dopuszczalna masa całko-
wita od 38 ton i powyżej: 

– zawieszenie pneumatyczne lub uznane za 
równoważne  – 1.836,00 zł 

– inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 – 1.953,00 zł 

9) od autobusu do mniej niż 30 miejsc: 
a) wyposażonego w katalizator spalin lub instala-

cjr gazową  – 1.295,00 zł 
b) pozostałe  – 1545,00 zł 

10) od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej 
niż 30: 
a) wyposażonych w katalizator spalin lub instala-

cjr gazową:  – 1.758,00 zł 
b) pozostałe – 1.953,00 zł 

§ 2 

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

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowi-
cach nr XLII/257/2005 z 23 listopada 2005 roku. 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
BEATA BEJDA 

 
 
_________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastrpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 

92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towa-
rów mirdzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r.  
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cirżarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 
1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dnia uzyskania przez Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzrdowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalnez tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEACRU-AASKOWICACH 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska uchwala, 
co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa sir nastrpujące  stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Gminy Jelcz-
Laskowice:  
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez wzglrdu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków  
0,69 zł od 1 m2 powierzchniz 

b) pod jeziorami, zajrtych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł 
od 1 ha powierzchniz 

c) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 0,34 zł od 1 m2 powierzchniz 

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

użytkowejz 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czrści zajrtych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 18,60 zł  od 1 m2 po-
wierzchni użytkowejz 

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

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

e) garaży i domków rekreacyjnych 6,23 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowejz 

f) od pozostałych, w tym zajrtych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacjr pożytku 

publicznego 4,67 zł  od 1 m2 powierzchni 
użytkowejz 

3) od  budowli – 2% ich wartości  określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7, a także 
ust. 9 ww. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

1. Zwalnia sir z podatku od nieruchomości, z wyjąt-
kiem nieruchomości lub ich czrści  wykorzystywa-
nych do prowadzenia działalności gospodarczej, 
nw. nieruchomości: 
1) parki, 
2) remizy strażackiez 
3) strzelnice sportowe, 
4) świetlice wiejskie, 
5) lokale brdące własnością Gminy, a wynajmowa-

ne w celu prowadzenia działalności kulturowo-
oświatowej oraz świetlice środowiskowe, 

6) grunty zajrte na strefy ochrony pośredniej ujrć 
wodnych, 

7) grunty zajrte pod cmentarze. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLII/256/2005 Rady Miejskiej w 
Jelczu-Laskowicach z dnia 23 listopada 2005 r. w 
sprawie  określenia wysokości stawek w podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
BEATA  BEJDA

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

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

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

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

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001  Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Stawki podatku od nieruchomości wynosząz  
1) od gruntów: 

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

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

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

2) od budynków  lub ich czrściz  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 

0,57 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od czrści budynków mieszkalnych 
zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej od 1 m2 powierzchni użytkowej –  18,60 zł 

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

d) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie świadczenia usług medycznych 
od 1 m2 powierzchni użytkowej –  3,75 zł 

e) gospodarczych związanych uprzednio z prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, w tym komórki składowe 
–  3,12 zł 

f) zajrtych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego,  od 1  m2 powierzchni 
użytkowej –  6,01 zł 

g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej,  w 
tym garaże –  6,23 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 
844). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XLVIII/368/05 Rady Miejskiej w 
Świebodzicach z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice.  

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

ELŻBIETA HORODECKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzrdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 271 –  23649  – Poz. 4113 

4113 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEUODRICACH 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków  
transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.), w związku z załącznikami od nr 1 – do nr 3 obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podat-
ku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (Monitor Polski 
Nr 72, poz. 721) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758) Rada 
Miejska w Świebodzicach uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sir roczne stawki podatku od środków transportowych w nastrpujących wysokościach: 
1) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 t do 5,5 t         –    650,00 zł 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie    – 1.090,00 zł 
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t      – 1.308,00 zł 

2) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Lp. Liczba osi 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

a) dwie osie 968,00 zł 1.650,00 zł 
b) trzy osie 1.408,00 zł 1.947,00 zł 
c) cztery osie i wircej 2.024,00 zł 2.505,00 zł 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 t do 6 t włącznie      – 1.100,00 zł 
b) powyżej 6 t do 9 ton włącznie    – 1.320,00 zł 
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie   – 1.526,00 zł 

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

 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

a) do 36 ton włącznie   
 – dwie osie 1.800,00 zł 1.936,00 zł 
 – trzy osie i wircej 1.800,00 zł 1.936,00 zł 

b) powyżej 36 ton   
 – dwie osie 2.200,00 zł 2.500,00 zł 
 – trzy osie i wircej 2.200,00 zł 2.500,00 zł 

 
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą od  

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 
a) od 7 t i poniżej 9 t        990,00 zł 
b) od 9 t i poniżej 12 t         1.302,00 zł 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego: 
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Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym 
za równoważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

a) do 36 ton włącznie   
 – jedna oś 748,00 zł  968,00 zł 
 – dwie osie 1.210,00 zł  1.530,00 zł 
 – trzy osie 1.210,00 zł  1.530,00 zł 

b) powyżej 36 ton   
 – jedna oś 748,00 zł  968,00 zł 
 – dwie osie 1.650,00 zł 1.930,00 zł 
 – trzy osie 1.650,00 zł  1.930,00 zł 

 
7) autobusy o liczbie miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc       – 1.526,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    – 1.930,00 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLVIII/369/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 listopada 2005 r. sprawie okre-
ślenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEUODRICACH 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia poboru 
podatków na terenie Gminy Świebodzice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969), 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 Miejska w Świebodzicach uchwala, co nastrpu-
je: 

 
 

§ 1 
Określa sir nastrpujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie podatku od nieruchomości: 
1) informacja o nieruchomościach i obiektach budow-

lanych o symbolu IN-1, stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały, 

2) deklaracja na podatek od nieruchomości o symbolu 
DN-1, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Określa sir nastrpujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie podatku rolnego: 

1) informacja o gruntach o symbolu IR-1, stanowiąca 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

2) deklaracji na podatek rolny o symbolu DR-1, sta-
nowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa sir nastrpujące wzory informacji i deklaracji  
w sprawie podatku leśnego: 
1) informacja o lasach o symbolu IL-1, stanowiąca 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 
2) deklaracja na podatek leśny o symbolu DL-1, sta-

nowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XXX/260/04 Rady Miejskiej  
w Świebodzicach z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wiez określenia wzorów formularzy do ustalenia pobo-
ru podatków na terenie Gminy Świebodzice. 

§ 6 

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

PRZEWODNIPZZPW RWDY 
 

ELŻBIETA HORODECKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIWRIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  
2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku –
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami) uchwala sir, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa sir nastrpujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy 
Wiązów: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej,  bez wzglrdu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,69 zł od 1 m2 powierzchni,  

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

c) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,34 zł od 1 m  powierzchniz 

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czrści zajrtych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – 16,08 zł od 1 m2 
powierzchni, 

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

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

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

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,17 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

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

§ 2 

Zwalnia sir od podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub czrści, które służące wyłącznie 

do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kul-
tury, z wyjątkiem nieruchomości zajrtych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, 

2) nieruchomości, które służą do realizacji zadań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, pomocy spo-
łecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli gminy, 

3) budynki pozostałe lub ich czrści wyłączone z go-
spodarstw rolnych, przekazanych w ramach usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatków należ-
nych w 2007 roku. 
 

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

EWA SCHÜTTERLY

 
 

4116 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIWRIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku –
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami)  Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co nastrpuje: 
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§ 1 

1. Określa sir nastrpujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta i Gminy 
Wiązów: 
1) od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 621,090 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  – 1.099,32 zł 
– powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.319,12 zł 

2) od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

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

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

stawki na rok 2007 stawki na rok 2007 
Dwie osie 

12 13 81,00 223,00 
13 14 223,00 615,00 
14 15 615,00 866,00 
15  866,00 1.330,00 

Trzy osie 
12 17 220,00 387,00 
17 19 387,00 794,00 
19 21 794,00 1.031,00 
21 23 1.031,00 1.587,00 
23 25 1.587,00 1.672,00 
25  1.543,00 1.672,00 

Pztery osie i wircej 
12 25 700,00 709,00 
25 27 709,00 1.107,00 
27 29 1.107,00 1.758,00 
29 31 1.758,00 2.526,00 
31  1.758,00 2.526,00 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– od 3,5 tony do poniżej 12 ton  – 1.336,00 zł 

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

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepaz  ciągnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub uznanym za  
równoważne  

Inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
 stawki na rok 2007 stawki na rok 2007 

Dwie osie 
12 18 22,00 41,00 
18 25 375,00 510,00 
25 31 794,00 978,00 
31  1 554,00 1 953,00 

Trzy osie 
12 40 1 325,00 1 831,00 
40  1 831,00 2 527,15 

 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą od 7 ton  

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego  – 267,00 zł 

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton: 
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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  uznanym za  
równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

 Stawki na rok 2007 Stawki na rok 2007 
Jedna oś 

12 18 24,00 41,00 
18 25 278,00 499,00 
25  499,00 877,00 

Dwie osie 
12 28 257,00 379,00 
28 33 752,00 1 042,00 
33 37 1 042,00 1 539,00 
37  1 354,00 1 945,00 

Trzy osie 
12 37 1 057,00 1 470,00 
37  1 470,00 1 945,00 

 
7) od autobusów w zależności od  ilości miejsc do siedzenia: 

– mniejszej niż 30 miejsc  –    708,00 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc  – 1 438,00 zł  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dol-
nośląskiego i ma zastosowanie do podatków należnych w 2007 roku.  
 

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

EWA SCHÜTTERLY 
 
 
 

4117 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIWRIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmia-
nami) oraz art. 14 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 
Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwałą niniejszą Rada Miasta i Gminy w Wiązowie: 
1) określa wysokość stawek podatku od posiadania 

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

ności podatku od posiadania psów, 
3) wprowadza zwolnienia z podatku od posiadania 

psów. 

§ 2 

Stawkr roczną podatku od posiadania psów ustala sir 
w wysokości 25,00 zł od jednego psa. 

§ 3 

Podatku od posiadania psów nie pobiera sir: 
1) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w go-

spodarstwach domowych – od jednego psa. 

§ 4 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-
zwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku jego uiszcze-
nia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia tego obowiązku. W przypadku powstania lub 
wygaśnircia obowiązku uiszczenia podatku w ciągu 
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roku podatkowego, podatek zmniejsza sir propor-
cjonalnie do liczby miesircy, w których istniał obo-
wiązek jego zapłaty. 

2. Obowiązek uiszczenia podatku powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca nastrpującego po miesiącu,  
w którym powstały okoliczności uzasadniające po-
wstanie tego obowiązku i wygasa z upływem mie-
siąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające 
ten obowiązek. 

§ 5 

Wpłaty opłaty dokonuje sir bezpośrednio na konto 
Urzrdu Miasta i Gminy Wiązów. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatków należ-
nych w 2007 roku. 
 

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

EWA SCHÜTTERLY 
 
 
________________ 
1 Niniejsza uchwała dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastrpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4118 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIWRIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym za rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku –
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 
oraz  art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wią-
zów uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza sir ulgr dla gruntów gospodarstw rol-
nych, których ogólna powierzchnia nie przekracza  
100 ha fizycznych w wysokości 15%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 3 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do podatków należ-
nych w 2007 roku. 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY MIWSTW I GMINY 

 
EWA SCHÜTTERLY 
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4119 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIWRIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowei  
na terenie Miasta i Gminy Wiązów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wiązów 
uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Opłatr targową pobiera sir od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na tar-
gowisku. 

§ 2 

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta  
i gminy Wiązów wynoszą: 
1. Przy sprzedaży z rrki, wiadra, kosza, skrzynki itp. 

do 1 m2 zajmowanej powierzchni – 5,00 zł. 
2. Przy sprzedaży ze stołów, straganów, stoisk oraz 

za zajrcie powierzchni przy stołach, straganach  
i stoiskach do 6 m2 – 10,00 zł, za każde rozpoczr-
te 6 m2 –  5,00 zł. 

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego, cirżaro-
wego, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t – 20,00 zł. 

4. Przy sprzedaży z samochodu cirżarowego, autobu-
su, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t – 25,00 zł. 

 

 

§ 3 

1. Opłata targowa płatna jest dziennie. 
2. Poboru opłaty targowej dokonuje sir wyłącznie na 

biletach opłaty targowej wydanych przez Urząd 
Miasta i Gminy Wiązów wg wzoru zatwierdzonego 
zarządzeniem nr 108/2006 z dnia 24 października 
2006 r. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Wiązów. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie do opłat należnych 
w 2007 r. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY MIWSTW I GMINY 

 
EWA SCHÜTTERLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4120 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIUTA KATARRYNA 

z dnia 30 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy uchwala, co nastrpuje: 
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§ 1 

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów 
wynosi 50,00 zł. 

§ 2 

Zwalnia sir z podatku: 
1) posiadanie psów nierasowych, nieposiadających 

rodowodu, 
2) posiadanie psów rasowych w wieku do trzech mie-

sircy, jeżeli przed upływem tego okresu zostały 
zbyte lub w inny sposób ustało ich posiadanie, 

3) posiadanie psów rasowych nabytych w IV kwartale 
2007 roku, jeżeli do końca tego roku nie przekroczą 
trzeciego miesiąca życia. 

§ 3 

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do  
31 grudnia 2007 roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

JERZY WOŹNIAK

 
 
 
 
 

4121 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIUTA KATARRYNA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

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

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

 
§ 1 

Określa sir wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

Lp. Samochody cirżarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej (w tonach) 

Stawka 
(w złotych) 

1. od 3,5 do 5,5 włącznie 612,00 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 1 020,00 
3. powyżej 9, a poniżej 12 1 232,00 

 
2) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
4. 12 18 1 680,00 1 680,00 
5. 18  1 980,00 1 980,00 

TRZY OSIE 
6. 12 18 1 680,00 1 680,00 
7. 18  1 980,00 1 980,00 

PZTERY OSIE I WIĘPEJ 
8. 12 29 1 980,00 1 980,00 
9. 29  2 340,00 2 340,00 
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3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
 

Lp. 

Piągniki siodłowe i balastowe  
przystosowane do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów 

(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

10. od 3,5, a poniżej 12 1 380,00 
 
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu po-
jazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

Lp. 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawiesze-
niem pneumatycznym lub zawiesze-

niem uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

DWIE OSIE 
11. 12 31 1 680,00 1 680,00 
12. 31 37 1 800,00 1 800,00 
13. 37  2 000,00 2 000,00 

TRZY OSIE 
14. 12 37 1 724,00 1 724,00 
15. 37 40 2 258,00 2 258,00 
16. 40  2 340,00 2 340,00 

 
5) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masr całkowitą od 7 ton 

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

 
Lp. Przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej  

masie całkowitej łącznie z pojazdem  
silnikowym (w tonach) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

17. od 7, a poniżej 12 1 020,00 
 
6) od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masr całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego: 

 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu po-
jazdów: 

naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Lp. 

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

zawieszeniem uznanym za równoważ-
ne 

inne systemy 
zawieszenia  
osi jezdnych 

JEDNW OŚ 
18. 12  1 140,00 1 140,00 

DWIE OSIE 
19. 12 18 1 176,00 1 176,00 
20. 18 37 1 380,00 1 380,00 
21. 37  1 770,00 1 770,00 

TRZY OSIE 
22. 12 18 1 176,00 1 176,00 
23. 18 37 1 380,00 1 380,00 
24. 37  1 770,00 1 770,00 
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7) od autobusu: 
 

Lp. Wutobusy  
(ilość miejsc do siedzenia) 

Stawka podatku  
(w złotych) 

25. mniej niż 15 840,00 
26. od 15 – poniżej 30 1 428,00 
27. równa lub wyższa niż 30  1 722,00 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNIPZZPY RWDY 

 
JERZY WOŹNIAK 

 
 
 

4122 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIUTA KATARRYNA 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
na 2007 rok 

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

 
 

§ 1 

Ustala sir nastrpujące stawki podatku od nieruchomo-
ści: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez wzglrdu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

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

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

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

d) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie świadczenia usług weterynaryj-
nych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

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

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

JERZY WOŹNIAK 
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4123 

UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGIW 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
użytków rolnych na których zaprzestano produkcii rolnei 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806z z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568z 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) oraz 
art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy w Głogowie 
uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

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

§ 2 

1. Zwolnienie stosuje sir na wniosek podatnika. 
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcze-

śniejszy niż pierwszy dzień miesiąca nastrpującego 
po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, 
którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności 
numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnir  
i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia 
(1–3 lata). 

§ 3 

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

skowe, 
c) niedokonanie zbioru traw i siana na cele paszo-

we, 
d) utrzymanie gruntów w stanie niezagrażającym 

rozprzestrzenianiu sir chwastów. 
2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione 

łącznie. 

§ 4 

1. Zwolnienie nastrpuje w drodze decyzji Wójta. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrze-
żonych warunków organ podatkowy stwierdza wy-
gaśnircie w całości lub w czrści decyzji, o której 
mowa w pkt 1. 

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzr-
du Gminy w Głogowie w terminie 14 dni o zaistnia-
łych zmianach w przypadku wcześniejszego podjr-
cia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr IV/25/98 Rady Gminy w Gło-
gowie z dnia 29 grudnia 1998 rok w sprawie trybu  
i szczegółowych warunków zwolnienia z opodatkowa-
nia użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji 
rolnej. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Gło-
gów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzr-
du Gminy w Głogowie i wszystkich sołectwach  
w gminie. 
 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY GMINY 

 
KRYSTYNA GRZEGOREK 
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4124 

UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE 

z dnia 4 sierpnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591z z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806z z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568z 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) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy w Głogowie 
uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Obniża sir cenr skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzrdu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (Mon. Pol. Nr 74, 
poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do kwoty 27,88 zł 
za 1q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Gło-
gów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r., 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzrdu Gminy 
w Głogowie i wszystkich sołectwach w gminie. 
 

PRZEWODNIPZZPW 
RWDY GMINY 

 
KRYSTYNA GRZEGOREK 

 
 
 
 
 
 
 
 

4125 

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU RWUKOWICKIM 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  
na terenie Gminy Kamieniec Rąbkowicki 

 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. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Obniża sir cenr skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzrdu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (M. P Nr 74,  
poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 27,88 zł 
za 1 q. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW GEMBARA 
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4126 

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU RWUKOWICKIM 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  
z tego podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póżn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, 
poz. 758) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir nastrpujące stawki podatku od nierucho-
mości: 
1. od budynków lub ich czrści: 

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytko- 
wej  0,54 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub  
ich czrści zajrtych na prowadzenie działal- 
ności gospodarczej od 1m² powierzchni użytko-
wej  17,98 zł 

c) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma- 
teriałem siewnym od 1 m² powierzchni użytko-
wej  8,37 zł 

d) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,61 zł 

e) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego  6,01 zł 

2. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez wzglrdu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni  0,66 zł 

b) pod jeziorami, zajrtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha po-
wierzchni  3,52 zł 

c) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m² powierzchni  0,32 zł 

3. od budowli: 
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 
1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 

§ 2 

Zwalnia sir od podatku od nieruchomości: 
1. nieruchomości lub ich czrści wykorzystywane wy-

łącznie na potrzeby działalności kulturalnej i spor-
towej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczejz 

2. nieruchomości lub ich czrści wykorzystywane wy-
łącznie na cele działalności w zakresie pomocy spo-
łecznej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności gospodarczejz 

3. nieruchomości lub ich czrści wykorzystywane wy-
łącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowejz 

4. budynki gospodarcze wyłączone z gospodarstw 
rolnych przekazane w zamian za świadczenie ure-
gulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/147/05 Rady Gminy Ka-
mieniec Ząbkowicki z dnia 21 listopada 2005 r.  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień z tego podatku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 5 

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

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzrdzie Gminy. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW GEMBARA 
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4127 

UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU RWUKOWICKIM 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych gra-
nic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 
758) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. 
w sprawie stawek od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. 
(M. P. Nr 72, poz. 721) uchwala sir nastrpujące stawki podatku od środ-
ków transportowych: 

 
 

§ 1 

Roczna stawka podatku o środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi: 
1) od samochodu cirżarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         640 zł  
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      1.067 zł  
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton       1.281 zł  

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

 
 

Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita 
(w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi  

jezdnych 
DWIE OSIE 

12 13 1.250 1.500 
13 14 1.500 1.700 
14 15 1.700 1.900 
15  1.900 2.100 

TRZY OSIE 
12 17 1.900 2.100 
17 19 2.100 2.150 
19 21 2.150 2.200 
21 23 2.200 2.250 
23 25 2.250 2.300 
25  2.300 2.368 

PZTERY OSIE I WIĘPEJ 
12 25 2.050 2.150 
25 27 2.150 2.220 
27 29 2.220 2.270 
29 31 2.270 2.453 
31  2 310 2.453 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton       – 1 447 zł, 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  
– w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
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Stawka podatku (w złotych) Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: Piągnik siodłowy  

+ naczepa ciągnik balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inny system  
zawieszenia osi 

jezdnych 
DWIE OSIE 

nie mniej niż 12 mniej niż 18 1.250 1.370 
nie mniej niż 18 mniej niż 25 1.370 1.460 
nie mniej niż 25 mniej niż 31 1.460 1.650 
nie mniej niż 31 włącznie do 36 1.650 1.936 

powyżej 36  1.650 1.938 
TRZY OSIE I WIĘPEJ 

nie mniej niż 12 włącznie do 36 1.900 1.936 
powyżej 36  2.150 2.505 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą  
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego       – 1.241 zł 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą ze-
społu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  
– w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

stawka podatku (w złotych) liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: 

naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia osi 

jezdnych 
JEDNW OŚ 

nie mniej niż 12 mniej niż 18 350 450 
nie mniej niż 18 mniej niż 25 450 650 
nie mniej niż 25  650 850 

DWIE OSIE 
nie mniej niż 12 mniej niż 28 850 1.050 
nie mniej niż 28 mniej niż 33 1.050 1.270 
nie mniej niż 33 włącznie do 36 1.270 1.439 

powyżej 36 mniej niż 38 1.270 1.600 
nie mniej niż 38  1.439 1.819 

TRZY OSIE I WIĘPEJ 
nie mniej niż 12 włącznie 36 1.400 1.532 

powyżej 36 mniej niż 38 1.400 1.936 
nie mniej niż 38  1.600 1.936 

 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc       1 439 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1 819 zł 

§ 2 

Zwalnia sir od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu młodzieży szkol-
nej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/149/05 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 r.  
w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 
§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW GEMBARA 
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4128 

UCHWAŁA RADY GMINY  UKOWICE 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku  
od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 181, 
poz. 1337), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada 
Gminy Rukowice uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir wysokość rocznych stawek podatku od 
nieruchomości: 
1) Od gruntów: 

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

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

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

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

użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

e) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

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

§ 2 

Zwalnia sir od podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki i budowle związane z: 
1) działalnością sportową i rekreacyjną, 
2) ochroną przeciwpożarową, 
3) działalnością kulturalną, 
4) pomocą społeczną, 
5) gospodarką odpadami, 
6) oczyszczaniem ścieków, 
7) zaopatrzeniem w wodr, 
8) pochówkiem zmarłych, 
z wyjątkiem wykorzystywanych do działalności go-
spodarczej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXV/175/2005 Rady Gminy 
Rukowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od 
nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzrdu Gminy 
Rukowice. 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW LISIECKI 
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4129 

UCHWAŁA RADY GMINY  UKOWICE 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia średniei ceny skupu 1  żyta, przyimowanei iako  
podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
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 i Nr 181, 
poz. 1337), art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) Rada Gmi-
ny Rukowice uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Obniża sir średnią cenr skupu 1q żyta, przyjmowaną 
jako podstawa do obliczania podatku rolnego na  
2007 rok z kwoty 35,52 zł do kwoty 27,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.  
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzrdu Gminy 
Rukowice. 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW LISIECKI 

 
 
 
 
 
 

4130 

UCHWAŁA RADY GMINY  UKOWICE 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
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 i Nr 181, 
poz. 1337), art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Ruko-
wice uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir wysokość stawki podatku od posiadania 
psów w wysokości 10,00 zł rocznie od każdego psa. 

§ 2 

Podatek od posiadania psa pobiera sir w wysokości 
połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba fizyczna 
weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podat-
kowego. 

§ 3 

Podatek jest płatny w terminie do 15 marca każdego 
roku bez wezwania albo w terminie 14 dni od daty 
wejścia w posiadanie psa u inkasenta w danej miej-
scowości lub na konto Urzrdu Gminy Rukowice. Inka-
sentów i wynagrodzenie za inkaso określa odrrbna 
uchwała. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 
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§ 5 

Traci moc uchwała nr XXV/177/2005 Rady Gminy 
Rukowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dolno-
śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.  

i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzrdu Gminy 
Rukowice. 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW LISIECKI 

 
 
 
 
 
 

4131 

UCHWAŁA RADY GMINY  UKOWICE 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości 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 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 i Nr 181, 
poz.1337), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Rukowice 
uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir nastrpujące roczne stawki podatku od 
środków transportowych: 
1) od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 605,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  

649,00 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, kwota –  

737,00 zł, 
2) od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w wy-
sokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1540,00 zł, 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, kwota – 1320,00 zł, 

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

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1540,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1953,00 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr III/11/2002 Rady Gminy Ruko-
wice z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzrdu Gminy w Rukowicach. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
STANISŁAW LISIECKI 
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Rałącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy  ukowice z dnia 4 grudnia 
2006 r. (poz. 4131) 

 
 

STAWKI PODATKU DAA SAMOCHODIW CIU AROWYCH  
O DOPUSRCRAANEJ MASIE CAŁKOWITEJ RIWNEJ AUU WY SREJ NI  12 TON 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  

(w tonach) 
Stawka podatku w złotych 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1100,00 1320,00 
13 14 1210,00 1430,00 
14 15 1320,00 1540,00 
15  1430,00 1650,00 

Trzy osie 
12 17 1210,00 1430,00 
17 19 1320,00 1540,00 
19 21 1430,00 1650,00 
21 23 1540,00 1760,00 
23 25 1650,00 1870,00 
25  1760,00 1980,00 

Pztery osie i wircej 
12 25 1430,00 1650,00 
25 27 1650,00 1870,00 
27 29 1760,00 1980,00 
29 31 1980,00 2365,00 
31  2200,00 2520,00 

 
 
 

Rałącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy  ukowice z dnia 4 grudnia 
2006 r. (poz. 4131) 

 
 

STAWKI PODATKU DAA CIWGNIKIW SIODŁOWYCH I UAAASTOWYCH  
PRRYSTOSOWANYCH DO U YWANIA ŁWCRNIE R NACREPW O DOPUSRCRAANEJ  
MASIE CAŁKOWITEJ RESPOŁU POJARDIW RIWNEJ AUU WY SREJ NI  12 TON 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ze-
społu 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 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1320,00 1430,00 
18 25 1430,00 1540,00 
25 31 1540,00 1650,00 
31  1650,00 1950,00 

Trzy osie 
12 40 1650,00 1950,00 
40  1980,00 2520,00 
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Rałącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy  ukowice z dnia 4 grudnia 
2006 r. (poz. 4131) 

 
 
 

STAWKI PODATKU DAA PRRYCREP I NACREP, KTIRE ŁWCRNIE R POJARDEM SIANIKOWYM POSIADAJW 
DOPUSRCRAANW MASU CAŁKOWITW RIWNW AUU WY SRW NI  12 TON, R WYJWTKIEM RWIWRANYCH 
WYŁWCRNIE R DRIAŁAANOŚCIW ROANICRW PROWADRONW PRRER PODATNIKA PODATKU ROANEGO 

 
 

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 18 990,00 1100,00 
18 25 1050,00 1160,00 
25  1100,00 1210,00 

Dwie osie 
12 28 1050,00 1160,00 
28 33 1100,00 1210,00 
33 38 1210,00 1320,00 
38  1650,00 1760,00 

Trzy osie 
12 38 1430,00 1540,00 
38  1760,00 1870,00 

 
 
 
 
 
 

4132 

UCHWAŁA RADY GMINY W DOMANIOWIE 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości 
rocznie: 
1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez wzglrdu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł 
od 1 m2 powierzchni, 

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

3) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,10 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. od budynków i ich czrści: 
1) mieszkalnych lub ich czrści – 0,41 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 16,48 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

4) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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5) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 4,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

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

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVI/189/05 Rady Gminy Do-
maniów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podat-
ku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 
259, poz. 4543). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
WILHELM MYŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysokości 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.) 
w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Domaniów 
uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustała roczne stawki podatku od środków transporto-
wych od jednego środka transportowego: 
1) od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie   660 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  740 zł 
c) powyżej 9 ton i powyżej 12 ton   980 zł 

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

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton  1.460 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystoso-
wanych do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości 
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego  320 zł 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadaj ą dopuszczalną masr całkowi-
tą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 

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

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc   1.460 zł 
b) równej lub wyższej niż30 miejsc   1.580 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVI/190/05 Rady Gminy Do-
maniów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 259,  
poz. 4544). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir  Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
WILHELM MYŚKÓW
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Rałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Domaniów z dnia 5 grudnia 2006 r. 
(poz. 4133) 

 
 

STAWKI PODATKU OD POJARDIW OKRESAONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych)_ 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 13 0 995 
13 14 995 1.065 
14 15 1.065 1.130 
15  1.130 1.470 

Trzy osie 
12 17 1.520 1.555 
17 19 1.555 1.600 
19 21 1.600 1.630 
21 23 1.630 1.700 
23 23 1.700 1.850 
25  1.700 1.850 

Pztery osie i wircej 
12 25 1.875 1.990 
25 27 1.990 2.340 
27 29 2.340 2.470 
29 31 2.470 2.525 
31  2.470 2.525 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Domaniów z dnia 5 grudnia 2006 r. 
(poz. 4133) 

 
 

STAWKI PODATKU DAA POJARDIW OKRESAONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY 
 
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 0 1..575 
18 25 1.625 1.670 
25 31 1.750 1.810 
31  1.830 1.950 

Trzy osie 
12 40 1.460 1.950 
40  2.020 1.525 
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Rałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Domaniów z dnia 5 grudnia 2006 r. 
(poz. 4133) 

 
 

STAWKI PODATKU DAA PRRYCREP I NACREP OKREŚAONYCH W ART. 8 PKT 6 
 
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 
zawieszenie osi 

jezdnych 
Jedna oś 

12 18 0 340 
18 25 350 375 
25  375 660 

Dwie osie 
12 28 410 585 
28 33 810 1.055 
33 38 1.055 1.520 
38  1.340 1.960 

Trzy osie 
12 38 935 1.105 
38  1.105 1.440 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIIW 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyimowanei iako podstawa  
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 i Nr 191, poz. 1412) Rada Gmi-
ny Domaniów uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Obniża cenr skupu żyta z 35,52 zł do 32.50 zł za 1q 
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolne-
go na obszarze gminy w 2007 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRZEWODNIPZWPY 
RWDY GMINY 

 
WILHELM MYŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCRYN 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącei obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego 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.) 
art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada 
Gminy Siekierczyn uchwala, co nastrpuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr XLV/251/06 Rady Gminy Siekierczyn z 
dnia 24 października 2006 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na 2007 rok skreśla sir zapis § 2 i nadaje nowe 
brzmienie: 

„§ 2 

Zwalnia sir od podatku rolnego grunty: 
1) oddane w bezpłatne użytkowanie z tytułu przeka-

zania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa w 
zamian za świadczenie emerytalne, 

2) na których znajdują sir kościoły, plebanie i inne 
obiekty kultu religijnego oraz cmentarze i drogi do-
jazdowe do cmentarzy, 

3) zajrte pod budowle infrastruktury technicznej słu-
żące dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Sie-
kierczyn. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku 
podatkowego 2007 r. 

 
PRZEWODNIPZZPY 

RWDY GMINY 
 

ANDRZEJ KUŹNIAR
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCRYN 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącei 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.) w 
związku z art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLV/252/06 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 października 2006 r. w sprawie podatku od środ-
ków transportowych wprowadza sir nastrpujące zmiany:  
1. W związku z uchwałą nr 101/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 listopada 

2006 roku w sprawie stwierdzenia nieważności czrści uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr XLV/252/06 z 
dnia 24 października 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych dotyczącej nieważności litery g 
w punkcie 4 § 2 oraz litery g w punkcie 6 § 2 w miejsce unieważnionych zapisów wprowadza sir nową 
treść: 
1) § 2 pkt 4 litera g otrzymuje nowe brzmienie: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-
łu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. nie mniej niż mniej niż oś jezdna / osie jezdne  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za  

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 

Trzy osie 
g) 36 40 1 823 1 923 

 
2) § 2 pkt 6 litera g otrzymuje brzmienie: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespo-

łu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach) 

 

Roczna stawka podatku w złotych 

Lp. 
 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna / osie jezdne  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub z 
awieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy  
zawieszenia 

Dwie osie 
g) 36 38 1 400 1 500 

 
 
2. Skreśla sir zapis § 3 i nadaje sir nowe brzmienie : 
„§ 3  
Zwalnia sir z podatku od środków transportowych środki transportowe ujrte w § 2 pkt 1, 3, 5 i 7 wykorzysty-
wane wyłącznie do dowozu uczniów do szkół.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzrdowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2007 r. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR 
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UCHWAŁA RADY GMINY SUAIKIW 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny  żyta przyimowanei iako podstawa obliczenia  
podatku rolnego na terenie Gminy Sulików na 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorza-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 
ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co nastrpuje: 
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§ 1 

Obniża sir średnią cenr skupu żyta, przyjmowaną jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 
Sulików do kwoty 32.00 zł za 1 dt. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Suli-
ków. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNIPZWPY RWDY 
 

JACEK STASZCZUK
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UCHWAŁA RADY GMINY SUAIKIW 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
na terenie Gminy Sulików 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, 
co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści rocznie: 
1) od gruntów: 

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

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

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

2) od budynków lub ich czrści: 
a) mieszkalnych – od 1 m2  powierzchni użytkowej  

0,52 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej  
18,20 zł 

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

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

e) pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacjr pożytku publicznego 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej  5,60 zł 

3) od wartości budowli 2% 

§ 2 

Zwalnia sir od podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości lub ich czrści związane z procesem 

poboru i uzdatniania wody oraz zaopatrzeniem od-
biorców w wodr, 

2) nieruchomości lub ich czrści zajrte na zieleńce ko-
munalne, cmentarze oraz wysypiska na odpady 
komunalne, 

3) nieruchomości lub ich czrści zajrte na prowadzenie 
działalności kulturalnej i sportowej, która nie sta-
nowi działalności gospodarczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej, 

4) nieruchomości lub ich czrści zajrte na potrzeby 
opieki społecznej, porządku publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Suli-
ków. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXII 7147/04 Rady Gminy Suli-
ków z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie gminy Sulików. 

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

JACEK STASZCZUK
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4139 

UCHWAŁA RADY GMINY DOUROMIERR 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. 
zm.) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzrdu Statystycznego z dnia 
17 października 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745 z 2006 r.) Rada Gminy Do-
bromierz uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Obniża sir cenr skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzrdu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 
745) z kwoty 35,52 zł za 1 q na kwotr 30,20 zł za  
1 q. 

§ 2 

Podatek rolny płatny jest za pośrednictwem banków  
i urzrdów pocztowych na koszt zobowiązanego,  
w kasie Urzrdu Gminy oraz u sołtysów poszczegól-
nych sołectw. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Do-
bromierz. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

MAREK JAWORSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOUROMIERR 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758 z 2006r.) Rada Gminy  Do-
bromierz uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir nastrpujące stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące na terenie Gminy Dobromierz: 
1) od gruntów: 

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

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

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

blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,14 zł od 1 m2 powierzchniz  

2) od budynków lub ich czrści:  
a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,  
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich 
czrści zajrtych na prowadzenie działalności  go-
spodarczej – 18,40 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,  

c) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym – 8,66 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. 
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d) zajrtych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych – 3,75 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,  

e) od pozostałych, w tym zajrtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowejz 

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

§ 2 

Podatek od nieruchomości płatny jest za pośrednic-
twem banków i urzrdów pocztowych na koszt zobo-
wiązanego, w kasie Urzrdu Gminy oraz u sołtysów 
poszczególnych sołectw. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLII/242/05 Rady Gminy Do-
bromierz z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie ustale-

nia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzr-
dowy Województwa Dolnośląskiego Nr 249,  
poz. 4059 z dnia 12 grudnia 2005 r.). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Do-
bromierz.  

§ 5 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

MAREK JAWORSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4141 

UCHWAŁA RADY GMINY DOUROMIERR 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 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.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysoko-
ści górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co na-
strpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir stawki roczne podatku od środków trans-
portowych w wysokościach określonych w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc nastrpująca uchwała: 
1) Uchwała nr XLII/243/05 Rady Gminy Dobromierz  

z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie stawek po-
datku od środków transportowych (Dziennik Urzr-
dowy Województwa Dolnośląskiego Nr 249,  
poz. 4059 z dnia 12 grudnia 2005 r.). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy Do-
bromierz. 

§ 4 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

MAREK JAWORSKI
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Rałącznik do uchwały Rady Gminy Do-
bromierz z dnia 11 grudnia 2006 r. 
(poz. 4141) 

 

Określa sir roczne stawki podatku od środków transportowych: 
 
1. OD SWMOPHODU PIĘRWROWEGO O DOPUSZPZWLNEJ MWSIE PWŁKOWITEJ: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie      460,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     720,00 zł 
c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton      820,00 zł 

2. OD SWMOPHODU PIĘRWROWEGO O DOPUSZPZWLNEJ MWSIE PWŁKOWITEJ:  
 

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 1025 1284 
13 14 1025 1284 
14 15 1025 1284 
15  1230 1640 

Trzy osie 
12 17 1127 1127 
17 19 1127 1127 
19 21 1537 1617 
21 23 1537 1617 
23 25 1742 2050 
25  1742 2050 

Pztery osie i wircej 
12 25 1230 1230 
25 27 1537 1742 
27 29 1742 2050 
29 31 2050 2500 
31  2050 2500 

 
3. OD PIZGNIKW SIODŁOWEGO LUB BWLWSTOWEGO PRZYSTOSOWWNEGO DO URYWWNIW ŁZPZNIE 

Z PRZYPZEPZ LUB NWPZEPZ O DOPUSZPZWLNEJ MWSIE PWŁKOWITEJ POJWZDÓW: 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie      460,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        720,00 zł 
c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton      820,00 zł 

4. OD PIZGNIKW SIODŁOWEGO LUB BWLWSTOWEGO PRZYSTOSOWWNEGO DO URYWWNIW ŁZPZNIE 
Z PRZYPZEPZ LUB NWPZEPZ O DOPUSZPZWLNEJ MWSIE PWŁKOWITEJ ZESPOŁU POJWZDÓW: 

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

 (w tonach) 
Stawka podatku 

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 1025 1025 

18 25 1640 1742 

25 31 1640 1742 

31  1845 1936 
Trzy osie 

12 40 1537 1768 

40  2050 2500 
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5. OD PRZYPZEPY LUB NWPZEPY, KTÓRW ŁZPZNIE Z POJWZDEM SILNIKOWYM POSIWDW DOPUSZPZWLNZ 
MWSĘ PWŁKOWITZ, Z WYJZTKIEM ZWIZZWNYPH WYŁZPZNIE Z DZIWŁWLNOŚPIZ ROLNIPZZ 
PROWWDZONZ PRZEZ PODWTNIKW PODWTKU ROLNEGO: 
a) od 7 ton do 10 ton włącznie          820,00 zł 
b) powyżej 10 ton mniej niż 12 ton       1 025,00 zł 

6. OD PRZYPZEPY I NWPZEPY, KTÓRW ŁZPZNIE Z POJWZDEM SILNIKOWYM POSIWDW DOPUSZPZWLNZ 
MWSĘ PWŁKOWITZ, Z WYJZTKIEM ZWIZZWNYPH WYŁZPZNIE Z DZIWŁWLNOŚPIZ ROLNIPZZ 
PROWWDZONZ PRZEZ PODWTNIKW PODWTKU ROLNEGO: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 

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 18 820 820 
18 25 922 922 
25  1127 1127 

Dwie osie 
12 28 871 871 
28 33 1025 1332 
33 38 1127 1435 
38  1332 1742 

Trzy osie 
12 38 973 1025 
38  1332 1332 

 
7. OD WUTOBUSU O LIPZBIE MIEJSP DO SIEDZENIW: 

a) do 15 miejsc włącznie           820,00 zł 
b) powyżej 15 do 30 miejsc       1 025,00 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1 230,00 zł 

 

 
 
 
 

4142 

UCHWAŁA RADY GMINY DOUROMIERR 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie opłaty targowei 

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

 
 

§ 1 

1. Określa wysokość stawek opłaty targowej. 
2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty targowej. 
3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, 

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

§ 2 

Określa sir dzienną stawkr opłaty targowej obowiązu-
jącą na terenie Gminy Dobromierz w wysokości: 

1) handel obnośny               –        5,00 zł 
2) handel obwoźny              –        6,00 zł 

§ 3 

Opłata targowa jest pobierana w dniu wykonywania 
czynności handlowych w Kasie Urzrdu Gminy Dobro-
mierz oraz przez inkasentów. 

§ 4 

Na inkasentów opłaty targowej wyznacza sir sołtysów 
poszczególnych sołectw i panią Krystynr Hrankowską. 
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§ 5 

Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wy-
nagrodzenie prowizyjne w wysokości 40% pobranych 
i terminowo odprowadzonych kwot. 

§ 6 

Zwalnia sir z opłaty targowej rolników i działkowców 
z terenu Gminy Dobromierz za handel płodami rolnymi 
z własnej produkcji. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr III/21/02 Rady Gminy Dobro-
mierz z dnia 12 grudnia 2002 r z późniejszymi zmia-

nami w sprawie dziennych stawek opłaty targowej  
i terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 

§ 9 

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

PRZEWODNIPZZPY RWDY 
 

MAREK JAWORSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4143 

UCHWAŁA RADY GMINY DOUROMIERR 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 
                                   i wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w zawiązku z art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.), oraz 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. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy 
uchwala, co nastrpuje:  

 
 

§ 1 

1. Zarządza sir pobór podatków: rolnego, leśnego i od 
nieruchomości należnych od osób fizycznych  
w drodze inkasa.  

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomo-
ści powierza sir sołtysom wsi. 

§ 2 

Inkasentami są sołtysi wsi.  

§ 3 

Ustala sir wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% 
od sumy zainkasowanych i terminowo  przekazanych 
do Urzrdu Gminy Dobromierz. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr VI/43/99 z dnia 17 lutego 
1999r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego  
i od nieruchomości.          

§ 5 

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

PRZEWODNIPZWPY RWDY 
 

MAREK JAWORSKI
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4144 

UCHWAŁA RADY GMINY WISRNIA MAŁA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art. 6 ust. 13 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 ze zm.) oraz 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 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sir stawki podatku od nieruchomości w nastr-
pujących wysokościach: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich czrści 0,46 zł 

za 1m² powierzchni użytkowej, 
2. od budynków lub ich czrści związanych z działal-

nością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz 
od czrści budynków mieszkalnych zajrtych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 17,10 zł za 
1 m² powierzchni użytkowej, 

3. od budynków lub ich czrści zajrtych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 8,25 zł za  
1 m² powierzchni użytkowej, 

4. od budynków lub ich czrści zajrtych na prowadze-
nie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych 3,61 zł za 1 m² po-
wierzchni użytkowej, 

5. od pozostałych budynków lub ich czrści: 
a) o powierzchni użytkowej całkowitej do 30 m² 

włącznie – 4,70 zł za 1 m² powierzchni użytko-
wej z wyjątkiem budynków letniskowych lub ich 
czrści, 

b) o powierzchni użytkowej całkowitej powyżej  
30 m² i budynków letniskowych i ich czrści – 
6,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, 

6. od budynków zajrtych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł za 1 m², 

7. od budowli – 2% ich wartości, 
8. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,  
z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkal-
nymi  0,65 zł  za 1 m² powierzchni, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej w zakresie sportu i rekreacji 0,31 zł za  
1 m², 

c) pod jeziorami, zajrtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł za  
1 ha powierzchni, 

d) zabudowanych oznaczonych w ewidencji grun-
tów i budynków – B – 0,24 zł  za 1 m², 

e) zurbanizowanych niezabudowanych oznaczo-
nych w ewidencji gruntów i budynków Bp – 
0,32 zł za 1 m², 

f) pod wodami powierzchniowymi stojącymi ozna-
czonymi w ewidencji gruntów i  budynków – 
Ws – 0,10 zł za 1 m², 

g) zajrtych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 0,20 zł za 1 m², 

h) pozostałych 0,34 zł za 1 m² powierzchni. 

§ 2 

Zwalnia sir z podatku od nieruchomości: 
1. Budynki mieszkalne lub ich czrści, jeżeli nie są wy-

najmowane lub wydzierżawiane i stanowią wła-
sność osób, których wyłączonym źródłem utrzyma-
nia jest emerytura lub renta. 

2. Działki gruntów przydzielonych do bezpłatnego 
użytkowania osobie, która przekazała w zamian za 
emeryturr lub rentr gospodarstwo rolne na Skarb 
Państwa. 

3.  Rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, bu-
dynki i budowle służące do odprowadzenia  
i oczyszczenia ścieków, budynki lub ich czrści bez-
pośrednio związane z procesem poboru i uzdatnia-
nia wody oraz zajrte przez nie grunty niezbrdne do 
ich prawidłowego użytkowania i eksploatacji, bu-
dynki i budowle na składowisku odpadów komunal-
nych oraz zajrte przez nie grunty. 

4. Budynki lub ich czrści oraz zajrte przez nie grunty 
oddane do korzystania na podstawie umowy  
o użytkowanie, dzierżawy lub najmu na prowadze-
nie działalności kulturalnej, w zakresie pomocy spo-
łecznej, ochrony zdrowia z wyjątkiem wynajmowa-
nych lub wydzierżawianych na rzecz osób trzecich. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzrdowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie  
z dniem 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
TADEUSZ WYRWAS
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4145 

UCHWAŁA RADY GMINY WISRNIA MAŁA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych w 2007 r. 

 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 ze 
zm.), art. 10 ust.1 i 2, 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 ze zm.) 
Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co nastrpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sir wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodów cirżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 500 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 600 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 700 

 
2. Od samochodów cirżarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

o dopuszczalnej masie całkowitej: 
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a)  o liczbie osi  – dwie 1.050 
b) o liczbie osi – trzy 900 
c) o liczbie osi – cztery 750 

  
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.750 
b) o liczbie osi – trzy 1.550 
c) o liczbie osi – cztery i wircej 1.350 

  
3) równej lub wyższej niż 26 ton: 
 

a) o liczbie osi – trzy 2.250 
b) o liczbie osi – cztery i wircej 2.050 
c) o liczbie osi – dwie 1.850 

 
3. Od samochodów cirżarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.252 
b) o liczbie osi  – trzy 1.000 
c) o liczbie osi – cztery 850 

  
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.900 
b) o liczbie osi – trzy 1.650 
c)  o liczbie osi – cztery i wircej 1.400 

 
3) równej lub wyższej niż 26 ton a mniejszej niż 29 ton: 
 

a) o liczbie osi – trzy 2.250 
b) o liczbie osi – cztery i wircej 2.200 
c) o liczbie osi – dwie 2350 
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4) równej lub wyższej niż 29 ton: 
 

a) o liczbie osi  – dwie 2.300 
b) o liczbie osi – trzy 2.250 
c) o liczbie osi – cztery i wircej 2.452,80 

 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

1) Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600 
2) Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie   1.000 
3) Powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.200 

 
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całko-
witej zespołu pojazdów : 
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.050 
b) o liczbie osi – trzy 1.250 

 
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.350 
b) o liczbie osi – trzy 1.300 

 
3) równej lub wyższej niż 31 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.550 
b) o liczbie osi – trzy 1.500 

 
4) wyższej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 2.000 
b) o liczbie osi – trzy 2.050 

 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,  

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.200 
b) o liczbie osi – trzy 1.725 

 
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.500 
b) o liczbie osi – trzy 1.725 

 
3) równej lub wyższej niż 31 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.936,29 
b) o liczbie osi – trzy 1.725 

 
4) wyższej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 2.200 
b) o liczbie osi – trzy 2.505,15 

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masr całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego: 

Od 7 ton i poniżej 12 ton 500 
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8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a) o liczbie osi – jedna 550 
b) o liczbie osi  – dwie 575 
c) o liczbie osi   – trzy 680 

 
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton: 
 

a) o liczbie osi – jedna 900 
b) o liczbie osi – dwie 700 
c) o liczbie osi – trzy 680 

 
3) równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.000 
b) o liczbie osi – trzy 900 
c) o liczbie osi – jedna 1.100 

 
4) równej lub wyższej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.600 
b) o liczbie osi – trzy 1.400 
c) o liczbie osi – jedna 1.800 

 
9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów: 
 

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 
 

a) o liczbie osi – jedna 600 
b) o liczbie osi – dwie 710 
c) o liczbie osi – trzy 945 

 
2) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 28 ton: 
 

a) o liczbie osi – jedna 1.000 
b) o liczbie osi – dwie 780 
c) o liczbie osi – trzy 945 

 
3) równej lub wyższej niż 28 ton, a równej lub mniejszej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.295 
b) o liczbie osi – trzy 1.000 
c) o liczbie osi  – jedna 1.400 

 
4) wyższej niż 36 ton: 
 

a) o liczbie osi – dwie 1.750 
b) o liczbie osi – trzy 1.500 
c) o liczbie osi – jedna 1.830 

 
10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 

a) mniej niż 30 miejsc 700 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.650 

 
§ 2 

Dla środków transportowych określonych w § 1 ust. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych po 1995 roku stawki 
określone w uchwale obniża sir o 5%. 
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§ 3 

1. Dla środków transportowych określonych w § 1 ust. 1, 4 i 10 posiadających katalizator, instalacjr gazową , 
certyfikat EURO, stawki podatku określone w uchwale zmniejsza sir o 20%. 

2. Zastosowanie ulgi nastrpuje po przedstawieniu organowi podatkowemu zapisów w dowodzie rejestracyjnym 
lub stosownego zaświadczenia wystawionego przez stacjr diagnostyczną uprawnioną do przeglądów reje-
stracyjnych o posiadaniu katalizatora bądź instalacji gazowej, dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 
pojazd certyfikatu EURO w jrzyku polskim. 

§ 4 

W przypadku zbiegu prawa do ulg określonych w § 2 i 3 stosuje sir jedną korzystniejszą dla podatnika. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzrdowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie w dniu  
1 stycznia 2007 r. 
 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
TADEUSZ WYRWAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4146 

UCHWAŁA RADY GMINY WISRNIA MAŁA 

z dnia 11 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego  
za 2007 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Wisznia Mała 
uchwala, co nastrpuje: 
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§ 1 

Przyjmuje sir cenr skupu żyta jako podstawr oblicze-
nia podatku rolnego za rok podatkowy 2007 na obsza-
rze gminy Wisznia Mała w kwocie 27,88 zł (słownie: 
dwadzieścia siedem 88/100 ) za 1 q  żyta. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sir Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzrdowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie  
z dniem 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWODNIPZZPY 
RWDY GMINY 

 
TADEUSZ WYRWAS 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

Zbiory Dziennika Urzrdowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzrdowej Dolnośląskiego Urzrdu Wojewódzkiego,  

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

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

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 

Redakcia: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzrdu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzrdowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21 

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzrdu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzrdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzrdu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

nakład 58 egz.                                             PL ISSN 0239-8362                      Pena  22,41 zł (w tym 7% VWT) 
 


