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4147 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY  

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,), 
art. 5 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844) oraz w związku z obwiesz-
czeniem Ministra cinansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyso-
kości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości  
w wysokości: 
1) od 1 m2 powierzchni gruntów: 

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

b) pozostałych: 0,32 zł 
w tym: 
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 0,28 zł 

c) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami zaję-
tych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wod-
nych 3,61 zł 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części: 
a) mieszkalnych 0,57 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej     17,65 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym 7,80 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych 3,60 zł 

e) garaży i domków letniskowych 6,10 zł 

f) pozostałych 6,00 zł 
w tym: 
– zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 5,70 zł 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rrrXXI189I2005 z dnia  
24 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości na 2006 rok. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
JAN CHMURA 
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4148 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowwch 

 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. 
zmian.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z obwieszczeniem 
Ministra cinansów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek podat-
ku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M. P. Nr 72, 
poz. 721) oraz obwieszczeniem Ministra cinansów z dnia 25 października 
2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych (MP Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Głuszycy 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

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

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie  640,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  1.080,00 zł 
c) powyżej 9 ton  1.290,00 zł 

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 13 1378 1484 

13 14 1434 1525 

14 15 1452 1557 

15  1459 1590 

Trzy osie 
12 17 1480 1605 

17 19 1500 1636 

19 21 1521 1668 

21 23 1542 1699 

23 25 1563 1730 

25  1583 1761 

Cztery osie więcej 

12 25 1782 1897 

25 27 1803 2042 

27 29 1834 2202 

29 31 1887 2478 

31  1939 2478 

 

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  do poniżej 12 ton                    1.495,00 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: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (tony) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdni (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy  

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

1 2 3 4 

12 18 1048 1678 
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                                   cd. tabeli 
1 2 3 4 

18 25 1154 1782 

25 31 1261 1834 

31  1473 1953 

Trzy osie 

12 40 1572 1953 

40  1796 2527 

 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego:                                                                                                                    1.290,00 zł 

6. od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego.   

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: pojazd silnikowy 

+ naczepa, (przyczepa) 

(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznany  

za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

Jedna oś 

    

12 18 1154 1366 

18 25 1178 1386 

25  1198 1418 

Dwie osie 

12 28 1219 1470 

28 33 1240 1491 

33 38 1260 1501 

38  1283 1717 

Trzy osie i więcej 

12 38 1303 1515 

38  1323 1730 

 

 

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc                                 1.495,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1.885,00 zł 
Termin płatności X raty podatku ustala się do dnia 15 lutego, a  XX raty do dnia 15 września. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszyca. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rrrXXI190I2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych na 2006 rok. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZACZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
JAN CHMURA 
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4149 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłatw taraowe  

 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. 
zmian.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), w związku z obwieszczeniem 
Ministra cinansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób 
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej, dokonują-
cych sprzedaży na targowisku w wysokości: 
– przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przy-

czepy 50,00 zł 
– przy sprzedaży z samochodu towarowo- 

-osobowego 23,00 zł 
– w przypadku zajęcia całego stołu targowego 

lub sprzedaży z namiotu 14,00 zł 
– w przypadku zajęcia połowy stołu  

targowego 7,00 zł 
– w pozostałych przypadkach 7,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rrrXXI188I2005 z dnia  
24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek 
opłaty targowej na 2006 rok. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4150 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia 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 późn. 
zmian.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), w związku z obwieszczeniem 
Ministra cinansów z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania 
każdego psa przez osoby fizyczne w wysokości 
26,00 zł. 

 
2. Podatek jest płatny z góry bez wezwania do  

31 marca roku podatkowego. Jeżeli obowiązek po-
datkowy powstał w ciągu roku, podatek ustala się 
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proporcjonalnie do liczby miesięcy, począwszy od 
następnego miesiąca po miesiącu w którym obo-
wiązek ten zaistniał. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rrrXXI187I2005 z dnia  
24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek 
podatku od posiadania psów na 2006 rok. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Głuszyca. 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
JAN CHMURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4151 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wwsokości stawek w podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 40 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
obwieszczenia Ministra cinansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
(Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska w Szczytnej 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 
1. od budynków lub ich części:  

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

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 17,65 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie usług weterynaryjnych – 8,91 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

g) od budynków gospodarczych, komórek i innych 
obiektów niebędących garażami – 4,59 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej 

2. od budowli lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  
i ust. 3–7 ustawy 

3. od gruntów: 

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

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, zajętych na prowadzenie wyciągów 
narciarskich i pól golfowych – 0,35 zł od 1 m2 
powierzchni, 

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

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,30 zł od 1 m2 powierzchni. 
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§ 2 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 
 

 
 

§ 4 

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

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 

 
 
____________________________ 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-

czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 

tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4152 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

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

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) nieruchomości, budynki i lokale zajęte na po-

trzeby związane z działalnością kulturalną i spor-
tową, 

b) nieruchomości, budynki i lokale zajęte na po-
trzeby związane z pomocą społeczną, 

c) nieruchomości, budynki i lokale zajmowane na 
potrzeby ochrony przeciwpożarowej,  

d) budowle służące do odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków oraz rurociągów wodnych, 

e) grunty zajęte na zieleńce publiczne, 
f) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako 

drogi (dr), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

g) nieruchomości, budynki i lokale zajęte na pro-
wadzenie działalności gospodarczej wyłącznie  
w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i mło-
dzieży szkolnej. 

2. Zwolnienia nie dotyczą powierzchni lokali użytko-
wych wynajmowanych, podnajmowanych na rzecz 
osób trzecich. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 

§ 3 

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

PRZEWONXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 
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4153 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia cenw skupu żwta do celów wwmiaru podatku rolneao 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. (Monitor Polski  
z 2006 r. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do 
kwoty 32,00 zł za 1q. 

§ 2 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 

§ 4 

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

 
 
 

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia wzorów formularzw informac i oraz deklarac i dla celów 
podatku rolneao, podatku leśneao i podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, 
poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
rolnego (XR-1), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), 
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku 
leśnego (XL-1), stanowiący załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 3 

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieru-
chomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do 
uchwały. 

2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości (XN-1), stanowiący załącznik nr 6 do 
uchwały. 
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej  
nr rrrI257I05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji 
dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 
od nieruchomości. 
 

§ 6 

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

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-

czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 

tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 
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4155 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wwsokości stawek podatku od środków  
transportowwch i zwolnień na 2007 rok 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), obwieszczenia Ministra cinan-
sów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2007 r. (Monitor Polski z 2006 r. Nr 72, 
poz. 721) oraz obwieszczenia Ministra cinansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006r. Nr 75, poz.758) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala: 

 
§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie miasta  
i gminy: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa 

w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  543,00 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  961,00 zł 
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton  1.181,00 zł,  

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

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których 
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 t włącznie  757,00 zł 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  908,00 zł 
c) powyżej 9 t, a poniżej 12 t  1.110,00 zł, 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których 
mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według 
stawek określonych w załączniku nr 2 do niniej-
szej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 
pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego):  1.276,00 zł 

6) od przyczep lub naczep, o których mowa  
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, (z wyjątkiem związanych wyłącznie 
 z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego), które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według 
stawek określonych w załączniku nr 3 do niniej-
szej uchwały. 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w za-
leżności od ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc      1.500,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.849,00 zł 

§ 2 

Kwoty wymienione w § 1 oraz w załącznikach  
nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały należy zastosować  
w roku 2007. 

§ 3 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych 
autobusy służące do przewozu dzieci szkolnych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 

§ 5 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta i 
Gminy Szczytna. 

§ 6 

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

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-

czone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 

tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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Załącznik nr 1 do uchwałw Radw 
Mie skie  w Szczwtne  z dnia  
8 arudnia 2006 r. (poz. 4155) 

 
 
 

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 

Xnne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12  13 857,00    939,00    

13  14 939,00    1 043,00    

14  15 1 043,00    1 149,00    

15    1 149,00    1 165,00    

Trzy osie 

12  17 939,00    1 043,00    

17  19 1 043,00    1 149,00    

19  21 1 149,00    1 252,00    

21  23 1 252,00    1 377,00    

23  25 1 377,00    1 630,00    

25    1 504,00    1 715,00    

Cztery osie i więcej 

12  25 1 252,00    1 377,00    

25  27 1 377,00    1 504,00    

27  29 1 504,00    1 710,00    

29  31 1 709,00    2 475,00    

31    1 715,00    2 475,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwałw Radw 
Mie skie  w Szczwtne  z dnia  
8 arudnia 2006 r. (poz. 4155) 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 

plus naczepa, ciągnik  

balastowy plus przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

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

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Xnne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 835,00    918,00    

18 25 898,00    1 012,00    

25 31 1 085,00    1 211,00    

31  1 461,00    1 953,00    

Trzy osie 

12 40 1 289,00    1 766,00    

40  1 781,00    2 527,00    

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 272 –  23732  – Poz. 4155 i 4156 

Załącznik nr 3 do uchwałw Radw 
Mie skie  w Szczwtne  z dnia  
8 arudnia 2006 r. (poz. 4155) 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita  zespołu pojazdów: naczepa 

przyczepa plus 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 

Xnne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 480,00    543,00    

18 25 543,00    594,00    

25  594,00    709,00    

Dwie osie 

12 28 594,00    699,00    

28 33 699,00    908,00    

33 38 908,00    1 335,00    

38   1 189,00    1 657,00    

Trzy osie 

12 38 803,00    975,00    

38   975,00    1 324,00    
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek opłatw taraowe  

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami), Obwieszczenia Ministra cinansów z dnia 25 października 2006 r. 
w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych (Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycz-
nych i prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach 
oznaczonych. 

§ 2 

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi: 
1. Handel obwoźny – 26,00 zł 
2. Handel na stoisku – 26,00 zł 
3. Handel z ręki – 15,00 zł 
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi  – 5,00 zł 

§ 3 

Za dokonywanie sprzedaży w innych miejscach niż 
oznaczone dzienna stawka opłaty targowej wynosi  
100 zł od osób fizycznych i prawnych. 

§ 4 

Kwoty wymienione w § 2 i 3 obowiązują do naliczania 
opłaty targowej w 2007 r. 

§ 5 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Szczytnej. 

2. Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokości 20% od zainkasowanych 
kwot. 

§ 6 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 
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§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8 

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

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  

w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych ak-

tów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 8 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r. 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra cinansów z dnia 25 października 
2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach 
i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala: 

 
 

§ 1 

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się 
w wysokości 26,00 zł od jednego psa. 

§ 2 

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez we-
zwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego,  
a w przypadku powstania obowiązku podatkowego 
w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego. W przypadku powstania 
lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu 
roku podatkowego ustala się proporcjonalnie do 

liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podat-
kowy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie 
tego obowiązku, i wygasa z upływem miesiąca,  
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 
obowiązek. 

§ 3 

Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej lub w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej. 
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§ 4 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta  
i gminy Szczytna. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Szczytna. 
 
 
 

§ 6 

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

PRZEWODNXCZPCA 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
RENATA IDZIK 

 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4158 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. 

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

 
 

§ 1 

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości: 

1. od budynków lub ich części: 

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

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

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

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

e) pozostałych – 6,23 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

2. od budowli: 
a) służących do odprowadzania i oczyszczania ście-

ków oraz budowli i rurociągów wodnych, będą-
cych w posiadaniu zakładów budżetowych – 
1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy, 

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

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

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

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

c) pozostałych – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2007 roku. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 17 listopada 2006 r. nr rLI197I2005. 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXJE 

 
ROBERT CETNAROWICZ 

 
______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich” 

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-

nowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. E L 368 z 17 grudnia 1992) 

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjal-

ne. 

 
 
 
 

4159 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie poboru opłatw uzdrowiskowe  w roku 2007 

 Na podstawie  
– art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
– art. 17 ust.1a, art. 19 pkt 1 lit d pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991

r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: z 2006 r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844), 

– art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa 
(Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), 

– zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r.  
w sprawie wykazu nieruchomości uznanych za uzdrowiska (M. P. Nr 45, 
poz. 228), w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) Rada Miejska 
w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

1. Za każdy dzień pobytu na terenie gminy Duszniki 
Zdrój opłata uzdrowiskowa wynosi 2,20 zł. 

2. Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fi-
zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w gminach uzdrowiskowych, za 
każdy dzień pobytu w tej miejscowości. 

§ 2 

1. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze 
inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiąza-
nych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, 
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej (właściciele, kierownicy lub 
osoby przez nich upoważnione, osoby na których 

ciąży obowiązek meldowania czasowo przebywają-
cych w mieście) prowadzące hotele, pensjonaty, 
domy i ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, kwatery, 
obozowiska turystyczne, ośrodki szkoleniowe, 
zdrowotne i podobne ośrodki, wynajmujące domy 
letniskowe. 

3. Określenie obowiązków inkasentów, ich odpowie-
dzialność za pobieranie lub niepobieranie opłaty 
uzdrowiskowej, terminy dokonywania wpłat ustala 
się w umowie. 

§ 3 

Zwalnia się z opłaty uzdrowiskowej: 
a) od dzieci do lat 7 włącznie, 
b) osoby posiadające na podstawie obowiązujących 

przepisów orzeczony znaczny lub umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności (X lub XX grupa inwalidztwa, 
całkowita niezdolność do pracy). 
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§ 4 

Administratorzy domów mieszkalnych, pensjonatów, 
schronisk, obozowisk itp. zobowiązani są do podania 
do publicznej wiadomości stawek opłaty uzdrowisko-
wej na tablicy ogłoszeń w recepcji. Opłata uzdrowi-
skowa pobierana jest z góry przy załatwianiu formal-
ności meldunkowych. 

§ 5 

Wysokość i zasady poboru inkasa określa uchwała 
Rady Miejskiej nr XXI29I2003 z dnia 29 stycznia  
2003 r. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 7 

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

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 17 listopada 2005 r. nr rLI198I2005 r. 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
ROBERT CETNAROWICZ 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kom-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjal-

ne. 

 
 
 
 

4160 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowwch na rok 2007 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zamianami) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
§ 1 

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środka transportowego: 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 630 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  950 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.220 zł 

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

 
Liczb 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 

Xnne systemy  

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 920 1.000 

13 14 1.000 1.090 

14 15 1.090 1 190 

15  1 190 1 280 
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                                 cd. tabeli 
1 2 3 4 

Trzy osie 

12 17 1.000 1.090 

17 19 1.090 1 190 

19 21 1 190 1 290 

21 23 1 290 1 420 

23 25 1 420 1 530 

25  1 530 1 610 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 290 1 420 

25 27 1 420 1 540 

27 29 1 540 1 680 

29 31 1 680 2 340 

31  1.850 2 450 

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

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  860 zł 
– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.260 zł 
– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.480 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 liczy osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna( osie jezdne) z zwieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

Xnne systemy  

zawieszenia osi  

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 950 1.030 

18 25 1.030 1.120 

25 31 1.210 1.380 

31  1.430 1.910 

Trzy osie 

12 40 1.400 1.810 

40  1.810 2.500 

 
 
5) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 

ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
– od 7 ton i poniżej 12 ton  1.240 zł 

6) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatni-
ka podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia wynoszą: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepaIprzyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) zawieszenie  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

Xnne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 610 660 

18 25 660 710 

25  710 820 
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                                 cd. tabeli 
1 2 3 4 

Dwie osie 

12 23 660 710 

23 28 710 820 

28 33 820 1.010 

33 38 1.010 1 360 

38  1 210 1 750 

Trzy osie 

12 38 910 1.110 

38  1.110 1 360 

 
7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

– mniej niż 30 miejsc  1.220 zł 
– równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.840 zł 
 

§ 2 

1) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5,7 wyprodukowanych przed 1995 r. stawki podatku zwiększa 
się i określa się w wysokości: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  660 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.100 zł 

– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.320 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  980 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.400 zł 

– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.540zł 

c) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego: 

– od 7 ton i poniżej 12 ton  1.320 zł 

d) od autobusów w zależności od liczy miejsc do siedzenia: 

– mniej niż 30 miejsc  1.540 zł 

– równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.950 zł 

2) Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5, 7 posiadających katalizatory spalin lub urządzenia uznane za 
równoważne stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  590 zł 

– powyżej 5,5,tony do 9 ton włącznie  890 zł 

– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.120 zł 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

– od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  810 zł 

– powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.160 zł 

– powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  1.380 zł 

c) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton  1.140 zł, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

d) od autobusów w zależności od liczy miejsc do siedzenia: 

– mniej niż 30 miejsc  1.150 zł 

– równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.770 zł 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. 
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§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. nr rLI201I2005 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
ROBERT CETNAROWICZ 

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

1) dyrektywy 92I106IEWG z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kom-

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

2) dyrektywy 1999I62IWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999) 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkowstwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjal-

ne. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4161 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU  

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia cenw skupu 1 q żwta  ako  podstaww obliczenia  
podatku rolneao na 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) 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 Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę oblicze-
nia podatku rolnego na kwotę 35,52 zł (słownie: trzy-
dzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze). 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia 
podatku rolnego w 2007 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  
Duszniki Zdrój.  

§ 4 

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta. 

§ 5 

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

§ 6 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 17 listopada 2005 r. nr rLI199I2005. 
 

 
WXCEPRZEWODNXCZPCZ 

RADZ MXEJSKXEJ 
 

ROBERT CETNAROWICZ
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4162 

ZARZĄDZENIE RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia średnie  cenw sprzedażw drewna  ako podstaww  
obliczenia podatku leśneao na 2007 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5  ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze 
zmianami) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna jako pod-
stawy obliczenia podatku leśnego na kwotę 133,70 zł 
za 1 m3. 

§ 2 

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia 
podatku leśnego w 2007 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki  Zdrój. 

§ 4 

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta. 
 

§ 5 

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

§ 6 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 17 listopada 2005 r. nr rLI200I2005. 

 
WXCEPRZEWODNXCZPCZ 

RADZ MXEJSKXEJ 
 

ROBERT CETNAROWICZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4163 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRRJU 

z dnia 13 grudnia 2006 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów 

 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) oraz art. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. Nr 9, poz. 31) z późniejszymi zmianami i art. 1 pkt 27a z dnia 
17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 
szczególnych pomiędzy organami administracji rządowej (Dz. U. Nr 34, 
poz. 1 z 1990 r.) oraz obwieszczenie Ministra cinansów z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w niektórych 
podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) Rada Miejska 
w Dusznikach Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się na terenie administracyjnym miasta 
podatek od posiadania psów. 

§ 2 

Wysokość podatku od posiadania psów wynosi rocz-
nie od każdego psa –  38,00 zł. 
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§ 3 

Zwalnia się z podatku: 
– właścicieli psów posiadających umowy adopcyjne 
zawarte ze schroniskami dla zwierząt. 

§ 4 

Podatek jest płatny w ciągu pierwszego kwartału da-
nego roku lub po miesiącu od czasu nabycia, a wyso-
kość opłaty oblicza się proporcjonalnie do upływu cza-
su roku kalendarzowego. 

§ 5 

Zobowiązuje się Zakład Budżetowy Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju do pobie-
rania podatku oraz do podania do publicznej wiadomo-
ści w sposób zwyczajowo przyjęty stawki ustalonego 
podatku, warunków i sposobów jego płacenia. 

§ 6 

Ustala się prowizję – 10% za pobór powyższego po-
datku. 

§ 7 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty opublikowania z mocą obowią-
zującą od dnia 1 stycznia 2007 r. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 9 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdro-
ju z dnia 12 listopada 2004 r. nr rrXXI141I2004 
 
 
 
 
 

WXCEPRZEWODXCZPCZ 
RADZ MXEJSKXEJ 

 
ROBERT CETNAROWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4164 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmianw uchwałw radw Gminw Czernica z dnia 26 października
2006 r. nr 2226III 370 2006 w sprawie określenia na rok 2007 wwsokości 
stawek podatku od środków transportowwch obowiązu ącwch na obszarze 
Gminw Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowwch z teao 
                                                 podatku 

 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 zm.), 
art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz obwiesz-
czenia Ministra cinansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M. P. 
z 19 października 2006 r. Nr 72, poz. 721) Rada Gminy Czernica uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Dotychczasową treść § 1 pkt 3 lit. c tiret drugi 
uchwały rrrXXXXI370I2006 zmienia się w ten sposób, 
że w miejsce słów: 
„– równej lub wyższej niż 29 ton – 2.530,00 zł” 
wpisuje się:  
„– równej lub wyższej niż 29 ton – 2.527,70 zł” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNXCZPCZ 

RADZ GMXNZ 
 

KAROL PIETRUCHA 
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4165 

UCHWAŁA RADY GMINY PICŁAW  

z dnia 7 grudnia 2006 r. 

w sprawie obniżenia średnie  cenw skupu żwta przw mowane   ako podstawę 
obliczenia podatku rolneao w 2007 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu  Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M. P. 
Nr 74, poz. 745) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta  ogłoszoną w  Ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowaną jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze 
Gminy Pęcław w 2007 r. z kwoty 35,52 zł za 1 kwin-
tal do kwoty 28,00 zł za 1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRZEWODNXCZPCZ 
RADZ GMXNZ 

 
ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI

 
 
 
 
 
 

4166 

UCHWAŁA RADY GMINY PICŁAW  

z dnia 7 grudnia 2006 r. 

w sprawie określenia wwsokości 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.) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra cinansów z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Pęcław w następujących wysokościach: 
1. od budynków  lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 15,05 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

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

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

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego-  
3,85 zł    od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
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2. od budowli – 2% ich wartości 
– określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 3–7. 
3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków – 0,55zł od 1 m2 
powierzchni, 

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

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

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
a) nieruchomości zajęte na cele działalności kultu-

ralnej, 
b) nieruchomości zajęte na cele ochrony przeciw-

pożarowej, 
c) nieruchomości zajęte na cmentarze, 
d) nieruchomości zajęte na oczyszczalnie ścieków. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki 
gospodarcze lub ich części, które wchodziły w 

skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz 
Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę 
pod warunkiem, że nie będą służyły  do prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc obowiązująca uchwała nr rrXI128I05 Rady 
Gminy w Pęcławiu z dnia 22 listopada 2005 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pę-
cław. 

§ 5 

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

PRZEWODNXCZPCZ 
RADZ GMXNZ 

 
ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71I340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75I764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. c. Skarbka 3, tel. 0-76I856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74I849-40-70, 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71I340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71I340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Xnternecie na stronie: 

http:IIwww.duw.plIIdzienn.htm 
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